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lebih memilih gaya pemaparan seperti ini karena mempertimbangkan titik-titik 

lemah yang menjangkiti para pemuda kita. Misalnya bisa saja kita uraikan sebagai 

berikut: Tujuan kita adalah ridlo A!loh lalu surga y,ang paling tinggi, dan tujuan ini 

akan tercapai dengan cara kita beribadah kepada Alloh dengan melakukan ibadah 

yang dapat diterima oleh Alloh. Sedangkan ibadah itu tidak terwujud kecuali dengan 

ilmu. Ibadah itu sendiri ada yang dilakukan oleh hati [keyakinan dan bencana

bencana hati], juga ada yang dilakukan oleh anggota badan. Ibadah yang dilakukan 

anggota badan itu mencakup dua bidang. Pertama yang berkaitan dengan diri 

sendiri: [takwa dan puncaknya adalah waro', kemudian amatan-amalan sunnah, 

adab-adab dan dzikir-dzikir], dan yang kedua adalah yang berkaltan dengan orang 

lain: yaitu dakwah. 

Dan amal itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat, yaitu: ikhlas 

dan benar. Dan pada semuanya itu, sesungguhnya putus asa adalah penyakit 

yang dapat melumpuhkan gerakan untuk beramal dan berdakwah. Dan dalam 

sepanjang perjalananmu itu kamu harus menggunakan dua alat pembantu dan 

rnewaspadai dua macam musuh: akhlak dan teman dekat, nafsu dan setan. 
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Segala puji bagi Alloh atas apa yang diambil dan diberikan. 

Maha suci Engkau wahai Robb kami, yang mana pujian kami tidak 

dapat membalas semua karunia-Mu. Maha suci engkau di mana 

Engkau berbuat apa yang Engkau kehendaki dan sebagaimana 

apa yang Engkau kehendaki. Sholawat serta salam semoga 

tet'limpahkan kepada Nabi kita yang diuji lalu bersabar, dan diberi 
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karunia lalu bersyukur. Juga kepada keluarga dan para sahabatnya 

yang menapaki jalannya, serta kepada seluruh Nabi dan Rosul. 

amma ba'du: 

Wahai saudaraku seiman, aku hidangkan kepada kalian perasan. 

dari pikirankul 

Aku tuangkan ruh ku dalam untaian kalimatnya, dan aku 

kerahkan hatiku dalam menyusun kata-katanya. 

Aku rangkai pikiranku sebagai Farozdaq1nya dan hatiku sebagai 

Jarlr2nya, lalu aku kombinasikan kasturi3 ayat-ayat Al Qur'an dengan 

ambergris4 hadits-hadits Nabi, agar menyebar semerbak bau 

harumnya atas izin Robbnya. 

Lalu aku berharap dapat menyelesaikannya agar menjadi bekal 

bagi saudara-saudaraku sebagai perpisahanku dengan mereka 

sebelum kepergianku, akan tetapi atas takdir Alloh - dan segala 

puji bagi Allah dari awal sampai akhir, secara dhohir maupun bathin 

- telah menentukan kepergianku sebelum tercapai harapanku. Dan

aku khawatir tulisanku ini hanya akan menjadi lipatan-lipatan yang

tidak dikenal, maka aku memutuskan untuk menyelesaikannya

semampuku, disebabkan sulitnya merujuk kepada referensi dan

sempitnya waktu di negeri rantau.

Dan aku berusaha sungguh-sungguh agar risalah ini terdiri dari 

ayat dan atsar. Apabila atsar tersebut tsabit5 berupa had its marfu'6 

atau muqorib7maka aku letakkan atsar tersebut di antara dua tanda 

hilal seperti ini ( ... ). Namun apabila atsartersebut tidak tsabit maka 

aku biarkan begitu saja -- tanpa tanda apa-apa - disertai dengan 

penjelasan di footnote bahwa atsar tersebut dlo'if .. Adapun kalau 

1 Penyair 38 - 110 H ---editor 

2 Penyair 33 110 H, Farozdaq dan Jarir adalah dua orang yang saling bersahabat 

kecuali dalam masalah syair ---editor .. 

3 Minyak wangi yang berasal dari kelenjar rusa jantan ---editor 

4 Minyak wangi yang berasal dari sperma ikan paus ---editor. 

5 Memenuhi syarat untuk diterima ---editor. 

6 Yaitu apa saja yang dinyatakan bersumber dari Nabi � berupa perkataan atau 

perbuatan atau persetujuan beliau. 

7 Yaitu yang disebut dengan ungkapan sholih, muqoribus sanad, la ba'sa biN, , .. dan 

yang semisalnya. 
· •,, 
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perkataan sahabat maka aku letakkan antara dua tanda kurung 

seperti ini [ ... ] disertai dengan keterangan jika perkataan tersebut 

tsabit. Adapun perkataan generasi setelah mereka atau mutiara 

hikmah atau semisalnya maka aku letakkan di antara dua tanda 

petik seperti ini " ... " kecuali jika ada yang salah tulis, karena yang 

sempurna itu hanya Alloh semata. Adapun ayat maka tidak samar 

lagi aku letakkan dalam dua tanda kurung khusus seperti ini { ... }. 

Dari tiga bulan sampai lima tahun tulisan ini berpindah-pindah 

dari satu tahap ke tahapan lain hingga ditakdirkan untuk muncul. 

Makalah ini aku sarikan dari 15000 hadits atau lebih, dan 

masih membuka peluang untuk ditambah. Hal ini tidak aku 

tutup-tutupi agar tidak ada orang yang merasa cukup dengannya, 

maka mintakanlah kepada Alloh agar memberiku kemudahan dan 

ketepatan. 

Aku lebih memilih untuk mencantumkan takhrij8nya hanya 

secara singkat dan diletakkan di akhir risalah9
, agar risalah ini bisa 

8 Takhrij tersebut bersumber dari kltab-kitab para imam kita yang diakui dari generasi 

dahulu, dan dengan melihat footnotenya Anda akan tahu siapakah saja mereka itu. 

Yang ingin saya ingatkan di sini adalah bahwa Syaikh Al Albani itu adalah termasuk 

orang yang fokus dalam mentakhrij hadits, akan tetapi para syaikh negeri kita tidak 

suka menggunakan pendapat beliau sebagai penguat karena khawatir terpengaruhi 

oleh pikiran-pikiran beliau yang kalau beliau sendiri menyebutnya dengan istiah 

"salafi" sementara mereka menyebutnya dengan istilah "wahabi". Buku ini bukan 

untuk menjelaskan ppikiran-pikiran tersebut, namun yang perlu diperhatikan di sini 

adalah bahwa musuh beliau yang paling getol dari kalangan "Al Ghumariyyun" yang 

fokus dalam bidang takhrij hadits, mereka memberikan kesaksian akan keahlian 

beliau dalam mentakhrij hadits. Padahal mereka itu musuh beliau dalam pemikiran 

dan orang-orang yang ahli juga dalam ilmu hadits. Di antara yang dikatakan oleh 

Syaikh Ahmad Al Ghumari adalah: "Lall, beliau mempelajari ilmu hadits sehingga 

menjadi orang yang sangat-sangat menguasainya". Hal serupa juga dikatakan 

oleh Syaikh Abdulloh, meskipun mereka selalu mengingatkan agar mewaspadai 

pemikiran wahabinya Syaikh Al Albani. Oleh karena itu termasuk sikap yang 

adil adalah hendaknya kita tidak mengabaikan pendapatnya dalam mentakhrij 

hadits, khususnya pada hadits-hadits yang tidak didapatkan pendapat para 

ulama terdahulu. Karena orang kafir saja --- padahal ia kafir --- kita mengambil 

darinya dalam spesialisasinya tentang ilmu alam, lalu bagaimana halnya dengan 

orang muslim? Dan masing-masing orang itu pendapatnya bisa diambil dan bisa 

ditinggalkan. Oleh karena itu kami masukkan di sini, meskipun hal itu tidak disukai 

oleh orang-orang yang membenci atau mencintainya. Dan cukuplah bagiku untuk 

mengatakan apa yang saya pandang akan membuat Alloh ridlo kepadaku. 

9 Kami lebih memilih untuk meletakkan footnote pada setiap halaman bawah tidak 

sebagaimana yang dilakukan oleh Syaikh Maisaroh. Karena setelah kami kaji ulang, 

ternyata hati ini cenderung untuk ingin melihat footnote yang tidak pernah kosong • 
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dibaca secara mengalir tanpa dipisahkan dengan adanya catatan 

kaki di bawahnya yang menjadi pembatas, supaya dapat lebih 

berkesan di hati; karena tulisan ini temanya adalah akhlak dan 

adab. 

Dan hanya kepada Alloh aku memohon agar diterima, dan 

agar apa saja yang aku katakan dalam risalah ini termasuk dalam 

kategori: {semua orang yang meratap ltu dusta kecuall lbunya 

Sa'ad) 10
• 

dari faedah tambahan yang besar, sementara kalau melihat footnote di lembar 

akhir malah dapat menyebabkan terputusnya kenikmatan mengikuti alur bacaan 

dan mengambil manfaatnya. [penerbit]. 

10 Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Ath Thobaqot Al Kubro dan lainnya, dinyatakan 

shohih oleh Al Albani, dan Nabi fl!; ucapkan ketika Ummu Sa'ad mernuji anaknya 

"Sa'ad bin Muadz" setelah ia meninggal. Lihat "Faidlul Qodir Syarhu Al Jami' Ash 

Shoghir" karangan Al Munawi.. 
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Wahai kawan-kawan yang kucintai dan saudara-saudaraku .... 

lnilah hadiahku buat kalian ... . 

lnilah nasehatku untukmu ... . 

lnilah wasiatku untukmu .. . 

Dan inilah kecintaanku kepadamu .. . 

Yang tersusun dalam karyaku ini .. . 
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Hadiahku adalah penerang .... 

Bagi seorang muslim hari ini. .. 
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Yang berada di atas jalan kebangkitan ... 

Nasehatku adalah pencegah ... 

Bagi seorang muslim yang menempuh jalan berbahaya ... 

Yang penglihatannya lalai... 

*** 
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Wasiatku adalah besitan-besitan hati ... 

Bagi seorang muslim yang senantiasa bersabar ... 

Dalam gelapnya ben9Sna .... 

*** 
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Dan karyaku ini adalah bunga-bunga ... 

Yang dirangkai dengan permata ... 

Dari surat-surat Al Qur'an dan sunnah Nabi... 

*** 
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Yang karyaku ini menjalar ke dalam hati... 

Dan jiwa yang merdeka .. . 

Yang dikawal oleh jiwaku .. . 

Sambil Membawa hadiahku .. . 

Sambil Membawa nasehatku .. . 

Sambil Membawa wasiatku ... 

Sambil Membawa kecintaanku ... 

Yang terkandung dalam karyaku ini ... 11

Ditulis oleh: Muhammad Wail Al Halwani 

11 Dinukil dari kitab "8asho-ir Lil Muslim Al Mu'ashir" karangan Syaikh "Abdurrohman 

Habannakah", dengan sedikit perubahan. 
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"Wahai hamba-hamba-Ku kalian semua itu tersesat kecuall 

yang Aku beri petunjuk, oleh karena itu, mintalah petunjuk 
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kepada-Ku, niscaya Aku berl petunjuk kepada kalian, 

Wahai h�mba- hamba-Ku, kalian semua itu kelaparan kecuali 
yang Aku beri makan, oleh karena itu, mintalah makan kepada
Ku, niscaya Aku memberi makan kepada kalian. 

Wahai hamba- hamba-Ku, kalian semua itu telanjang kecuali 
yang Aku beri pakaian, oleh karena itu, mintalah pakaian kepada
Ku, nlscaya Aku berl pakalan kepada kallan, 

Wahai hamba- hamba-Ku, sesumgguhnya kalian itu berbuat 
salah di malam dan siang hari, sedangkan Aku mengampunl 
semua dosa, oleh karena itu mohonlah ampun kepada-Ku,niscaya 
Aku mengampuni kalian, 

Wahai hamba-Ku, kalian ltu tidak akan mampu menlmpakan 
bahaya · kepada-Ku sehingga membahayakan-Ku, dan kallan 
tidak akan mampu memberi manfaat kepada-Ku, sehlngga blsa 

� . bermanfaat bagi-Ku .•.

· � . Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya itu semua adalah
amalan-amalan kalian yang Aku hitung untuk kalian kemudian 
Aku sempurnakan balasanya kepada kalian. Maka barangsiapa 
mendapatkan amalannya baik hendaknya dia bersyukur kepada 
Alloh. Namun barangsiapa mendapatkan amalannya tidak seperti 
itu maka janganlah dia mencela selain dirlnya sendirl) 12 ... 

{Jika kamu berbuat balk berartl kamu berbuat balk untuk 
dlrimu sendirl. Dan jika kamu berbuat jahat, maka berarti kamu 
berbuat jahat untuk dirimu sendiri •• }.13 

Apakah dengan ampunan-Ku kalian terlena? Ataukah kepada 
murka-Ku kalian berani14?!! 

12 Hadits qudsi riwayat Muslim. 

13 Al Isro': 7 

14 Al Mizzi, Al Munawi dan Al Mubarokfuri menukil dari At Tirmidzi, baahwa ia berkata: 

Hadits ini hasan ghorib. Akan tetapi Al Mundziri menukil dari At Tirmidzi bahwa ia 

berkata: Hadits ini hasan. Namun para muhaqqiq membantah pendapat At Tirmidzi 

ini dan mereka menyatakan bahwa hadits ini dlo'if. 
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MEREKALAH 

NENEK MOYANGKU! ... 

"Demi Alloh aku telah bertemu 70 sahabat yang ikut perang 

Sadar ... Seandainya kalian melihat mereka niscaya kalian akan 

mengatakan: Mereka adalah orang-orang gila. Dan seandainya 
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mereka melihat orang terbaik di antara kalian, niscaya mereka akan 

mengatakan: Mereka ini orang-orang yang tidak akan mendapatkan 

apa-apa di akherat. Dan seandainya mereka melihat orang-orang 

terburuk di antara kalian, niscaya mereka akan mengatakan: 

Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap hari 

penghitungan. Dan sungguh aku melihat mereka adalah suatu kaum 

yang mana dunia itu bagi salah seorang di antara mereka lebih 

remeh dibandingkan tanah yang ada di bawah telapak kaki mereka. 

Sungguh aku telah melihat suatu kaum di mana salah seorang dari 

mereka itu pada sore hari tidak mendapati apa-apa selain makanan 

untuk sekali makan, lalu ia berkata: lni tidak akan aku masukkan 

semua ke dalam perutku, akan tetapi sebagian akan aku sisihkan 

untuk Alloh. Maka iapun menyedekahkan sebagiannya, meskipun 

sebenarnya dia lebih membutuhkan daripada orang yang dia kasih 

sedekah tadi 15 
... ! 

Apakah engkau pernah melihat seorang yang faqih? 

Sesungguhnya orang yang faqih itu adalah orang yang zuhud 

terhadap dunia, tamak terhadap akherat, dan tekun dalam ibadah 

... ia menyebarkan hikmah Alloh, lalu apabila orang menerimanya 

dia bersyukur kepada Alloh, dan apabila orang menolaknya dia juga 

bersyukur kepada Alloh ... " 16 "Orang bijaknya Tabi'm, Al Hasan Al 

Bashri" semoga Alloh merahmatinya. 

Bukanlah pemuda itu orang yang mengatakan: lnilah 

bapakku ... 

Sesungguhnya pemuda itu adalah orang yang mengatakan: 

lnilah aku ... 

15 Uhat Tahdzibul Kamal Fi Asma-ir Rijal. 

16 Az Zuhdu karangan Ibnul Mubarak. 
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Ridho Alloh ta'afa di dua alam - dunia dan akherat - dan 

dibalik itu adalah intinya surga yaitu Firdaus17
• 

Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan 

dirinya dan beramal untuk persiapan setelah mati, sedang orang 

yang dungu adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya 

dan berharap kepada Alloh dengan berbagai harapan18
• Maka 

(janganlah sekali-kali salah seorang di antara kallan terlena

dengan kelembutan Alloh, karena sesungguhnya surga ltu leblh

17 Sebagaimana disebutkan dalam Shohih Al Bukhori: 

Apabila kalian memohon kepada Al/oh ta'ala maka mohontah surga f/rdaus, 

karena sesungguhnya ia adalah sirr nya surga. 

Sedangkan sirru kulli syai', itu artinya adalah: Tengahnya, intinya dan 

saripatinya. 

18 Dinyatakan hasan oleh At Tirmidzi dan dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan 

keduanya diikuti oleh An Nawawi, Namun para Muahaqqiq seperti Adz Dzahabi 

mengoreksinya dan menyatakan bahwa hadits ini d/o'if, dan memang seperti itulah 

keadaannya. 



Syaikh Muhammad Wail Al Halwani MANHAJ HIDUP 

dekat kepada salah seorang di antara kallan darl tall sandalnya)19
, 

dan istirahat itu saatnya adalah ketika pertama kali telapak kaki 

diletakkan di surga, 

{maka barangslapa dljauhkan darl neraka dan dlmasukkan 

ke surga, sungguh dla telah memperoleh kemenangan}2°. 

Sehingga akhirnya hanya ada dua golongan dan tidak ada yang 

ketiganya; {satu golongan di surga dan satu golongan di neraka 

yang menyala-nyala}.21 

(Perhatlkanlah, sesungguhnya amalan surga itu berat serta 

mendaki. Perhatlkanlah, sesungguhnya amalan neraka itu mudah 

dan menurun)22
; maka (barangsiapa khawatir dalam perjalanannya 

niscaya dia akan berjalan pada awal malam, barangsiapa berJalan 

pada awal malam niscaya dia akan sampai rumah. Perhatlkanlah, 

sesungguhnya dagangan Alloh ltu mahal. Perhatikanlah, 

sesungguhnya dagangan Alloh itu adalah surga)23
• 

Sungguh! (Saya tidak pernah mellhat sesuatu yang seperti 

surga namun orang yang mencarlnya blsa tidur, dan sesuatu 

yang seperti neraka namun orang yang lari darinya Juga dapat 

tidur) 24, dan cukup sebagai peringatan bahwa (sesungguhnya 

para penghunl neraka itu benar-benar akan menangis, hlngga 

seandalnya saJa diJalankan sebuah kapal diatas air matanya, 

nlscaya kapal itu akan dapat berjalan dan sesungguhnya mereka 

itu menangis darah - maksudnya - sebagal ganti air mata) 25
. 

19 Al Bukhori 
20 Al Imron: 185 
21 Asy Syuro: 7 
22 Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: "Diriwayatkan oleh Ahmad secara sendirian, 

dan sanadnya hasan di dalamnya tidak ada rowi yang cacat, sementara matannya 
hasan". Akan tetapi di dalam "Lisanul Mizan" terdapat ungkapan yang dapat 
dipahami darinya bahwa hadits ini dlo'if karena di dalam sanadnya ada seseorang 
yang namanya belum jelas. Dan (J,J-1) itu lawan kata dari (J-8. .... n), dan (.�,) itu 
artinya adalah tanah yang lunak. Makanya kemaksiatan itu saking mudahnya 
dilakukan seperti tanah yang lunak. 

23 Riwayat At Tirmidzi, dan ia berkata hadits ini hasan ghorib. 
24 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, juga Ath Thobroni dalam Al Mu'jam Al Ausath. 

sedangkan sanadnya adalah hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. 
Dan juga dinyatakan hasan oleh Al Albani. 

25 Diriwayatkan oleh Al Hakim dan disepakti oleh Adz Dzahabi, dan dinyatakan hasan 
oleh Al Albani. 
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Maka barangsiapa rindu terhadap surga niscaya dia akan bersegera 

dalam melakukan kebaikan, dan barangsiapa tal�ut terhadap api 

neraka niscaya dia lupa dengan syahwatnya. 26 

Dan jika engkau hendak menerapkan prinsip "sebaik-baik 

kebaikan adalah yang segera dilaksanakan"27, sehingga dari 

sekarang engkau dapat mengetahui kedudukanmu di surga, 

maka gunakanlah timbangan yang mengagumkan berikut ini: 

barangsiapa yang ingin mengetahui tempatnya di sisi Alloh maka 

lihatlah tempat Alloh di sisinya. karena sesungguhnya Alloh itu 

menempatkan kedudukan seorang hamba di sisi-Nya sesuai dengan 

penempatannya terhadap Alloh di sisinya.28 

Adapun para Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka 

dengan baik maka kedudukan Alloh di sisi mereka itu nomer satu, 

oleh karena itu kedudukan mereka di surga pun juga nomer satu. 

Sementara saya dan Anda? Duh semoga Alloh memaafkan kita!!! 

Sungguh kita telah dilalaikan oleh dunia! 

26 Diriwayatkan oleh Ibnu Shoshri dalam kitabnya Al Amali, dan ia berkata: Hadits ini 

hasan ghorib. Adapun Al 'Iroqi mengatakan: Hadits ini sanadnya dlo'if. Sementara 

diklaim oleh Ibnul Jauzi sebagai hadits maudlu'. Dan hadits ini dinyatakan dlo'if oleh 

Al Albani. 

27 Bukan hadits. 

28 Diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dalam kitab "Syu'abul Iman", Al 

Mundziri berkata: Hadits ini hasan. Akan tetapi dicantumkan oleh Adz Dzahabi 

di dalam kitabnya Mizanul I'tidal Fi Naqdir Rijal, Adapun Al Hafidh Ibnu Hajar di 

dalam "Lisaanul Mizan" diam tidak mengomentari orang yang mengatakan: "Alloh 

mengumpulkan dalam hadits ini orang-orang dlo'if. Sedangkan Al Albani di dalam 

Silsilahnya menyatakan hadits ini dlo'if, akan tetapi ia menjadi hasan karena adanya 

syawahid yang menguatkannya dengan lafadz: 

Barangsiapa ingin mengetahui apa yang menjadi haknya di sisi Al/oh maka 

hendaklah ia melihat apa yang mejadi hak Al/oh di sisinya, 

Dan hadits ini dicantumkan oleh Ibnu 'Adi dalam kitabnya "Al Kamil Fidl 

Dlu'afa"'. 
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(Hari kiamat semakin dekat sementara sikap manusia 

terhadap dunia tidak bertambah kecuali semakin tamak, dan 

sikap terhadap Alloh tidak bertambah kecuali semakin jauh) 29
; 

maka (barangsiapa tujuannya adalah akherat nlscaya Alloh akan 

mengumpulkan semua urusannya, dan menjadikan kekayaannya 

dalam hatinya dan dunia mendatanglnya dalam keadaan tunduk. 

Dan barangslapa tujuannya adalah dunia, niscaya Alloh akan 

menceralberalkan urusannya, dan menjadikan kemiskinannya di 

hadapan matanya dan dunia tldak datang kepadanya kecuali apa 

yang telah dltuliskan baglnya) 30
• 

Bukanlah zuhud secara materi itu menjadi ukuran zuhud 

secara mental! Maksud saya, adalah keterkaitan hati! Dan sungguh 

syariat kita telah memerintahkan kita untuk mengosongkan hati, 

bukan tangan kita dari dunia. Karena kemiskinan Rosul kita yang 

ketika beliau meninggal baju besinya masih tergadaikan pada orang 

yahudi31
, bukan karena sedikitnya apa yang ada ditangan beliau. 

29 Al Hakim mengatakan: Hadits ini sanadnya shohih. pendapat inl dilanjutkan oleh 

Adz Dzahabi sebagaimana disebutkan dalam kitab Faidlul Qodir. Dan hadits ini 

dinyatakan hasan oleh Al Albani. 

30 Sanadnya shohih, diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdi! Barr, Ibnu Abi 'Ashim, dan Ath 

Thohawi dalam kitabnya Syarhu Musykilil Atsar. Dan At Tirmidzi berkata: Hadits ini 

hasan. 

31 At Tirmidzi berkata: Hadits ini adalah hadits hasan shohih. Sedangkan orang yahudi 

tersebut namanya adalah Abu Asy Syahm. 
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Akan tetapi karena prinsip beliau dalam hal ini adalah: Yang lain 

dulu, yang lain dulu. Bukan saya dulu, saya dulu. 32 

Dan {sungguh pada dirl Rosululloh ltu ada suritauladan yang 

balk bagi kallan}.33 

Maka, "orang yang zuhud itu adalah orang yang jika 

mendapatkan materi dunia dia tidak bergembira, dan jika materi 

dunia itu luput darinya dia tidak bersedih," sebagaimana yang 

dikatakan oleh lbnul Mubarak �JR;.34 Dan zuhud terhadap dunia itu 

gambarannya adalah: Engkau tidak menjadikan apa yang ditangan 

itu lebih engkau jadikan sandaran daripada apa yang ada disisi Allah, 

dan hendaknya engkau lebih menyukai pahala dari suatu musibah 

kehilangan sesuatu yang berharga dibandingkan jika sesuatu yang 

berharga itu tetap ada padamu. 35 Dan jika engkau ingin benar

benar zuhud, maka zuhudlah terhadap segala sesuatu yang tidak 

memberi manfaat bagimu di akherat! 

Dan di antara hal yang mempermudah untuk memahami hal 

ini adalah hendaknya engkau mengetahui bahwasannya tidak ada 

seorangpun yang pujiannya itu dapat memberi manfaatdan keelokan, 

dan hinaannya itu mendatangkan kerugian dan keburukan, setain 

Alloh.
36 

Maka zuhudlah terhadap pujian orang yang pujiannya 

32 Mengisyaratkan kepada apa yang dikatakannya manusia pada hari kiamat nanti 

sampai para Nabi sekalipun karena mencekamnya hari itu. hadits ini muttafaq 

'alaihi. 

33 Al Ahzab: 21 

34 Lihat kitab Tartibul Madarik Wa Taqribul Masalik Lima'rifati A'lami Madzhabi Malik 

karangan Qodhi 'Iyadl. 

35 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni, namun di dalamnya ada seseorang rowi yang 

dinyatakan dlo'if oleh mayoritas ulama'. 

36 Di sini ada kisah seseorang yang mengatakan tentang dirinya sendiri: 

Sesungguhnya pujianku ada/ah kehormatan dan ce/aanku adalah kehinaan, 

.. maka Nabi i1fi; bersabda: 

Yang seperti itu ada/ah Al/oh, 

.. dan sanadnya shohih sebagaimana di sebutkan dalam Al Ahadltsul Mukhtaroh 
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tidak menjadikanmu terhormat serta terhadap celaan orang yang 

celaanya tidak menjadikanmu hina, dan berharaplah kepada Dzat 

yang pujian-Nya itu benar-benar suatu kehormatan dan celaan-Nya 

benar-benar suatu kehinaan. 

Tidakkah Engkau ingin manusia mencintaimu?! Jika demikian 

(zuhudlah terhadap apa yang dlmiliki manusla niscaya manusia 

mencintaimu)37
, sampai dikatakan kepadamu apa yang dikatakan 

kepada Al Hasan Al Basri; "Kita membutuhkan ilmu yang dia miliki 

sedangkan dia tidak membutuhkan dunia yang kita miliki."38 
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karangan Dliya-uddin Al Maqdisi yang ditahqiq oleh Abdul Malik bin Abdulloh bin 

Duhaisy. Dan Al Albani menyatakan bahwa hadits ini shohih. 

37 - Dinyatakan hasan oleh At Tirmidzi dan pendapatnya ini diikuti oleh An Nawawi. 

38 - Dinukil oleh Al Munawi di dalam kitab "Faidlul Qodir" 1/481. 
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Dan kenapa pula kamu tidak mau zuhud? sedang dunia itu 

hakikatnya adalah negeri bencana dan ujian: {Sungguh kami telah

... 
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menclptakan manusla berada dalam susah payah}39
• dan tidak 

ada istirahat kecuali setelah berjumpa dengan Alloh. 

Dan cukuplah bagimu wanita itu sebagai ujian yang berbahaya, 
karena kayu itu sepadatapapun niscaya ia akan meleleh menghadapi 
api ujian Sementara sepeninggal Rosululloh �. beliau tidak lagi 
meninggalkan (suatu ujlan yang leblh berbahaya terhadap seorang

lakl-lakl kecuall ujlan wanlta).40 

Maka jika api syahwat itu menyala dalam hatimu, padamkanlah 
dengan hadits: (surga ltu dlkellllngl dengan hal-hal yang dlbencl,

dan neraka dlkellllngl dengan syahwat)41 
, dan jika kenikmatan 

yang fana itu menyilaukan matamu, maka pejamkanlah matamu 
agar enkau bisa melihat firman Alloh: {maka tldak seorangpun

mengetahul apa yang dlperslapkan bagl mereka yang berupa hal

hal yang menyenangkan hatl}42
, dan {benar-benar pahala darl slsl

Alloh ltu leblh balk}43
; karena wasiat nabimu � adalah: (Jadllah

kamu di dunla sepertl orang yang aslng, atau orang yang sedang 

menempuh perjalanan).44 

Dan dahulu lbnu Umar pernah berkata: Liika engkau berada 
pada waktu sore, maka jangan menunggu datangnya waktu pagi. 
Dan jika engkau berada pada waktu pagi, maka jangan menunggu 
datangnya waktu sore. Ambillah bekal pada waktu sehatmu untuk 
menghadapi waktu sakitmu, dan ambillah bekal pada waktu hidupmu 
LIQtuk menghadapi waktu kematianmu]45; maka (sebenarnya cukup

bagi salah seorang di antara kalian itu sebanyak bekal orang yang 

ingin berpergian)46, dan demi Alloh (telah beruntung orang diberi

39 Al Balad: 4 

40 Muttafaq 'alaih. 

41 Muttafaq 'alaihi, sedangkan lafadznya adalah menggunakan riwayat Muslim. 

42 As Sajdah: 17 

43 Al Baqoroh: 103 

44 Diriwayatkan oleh Al Bukhori, Ahmad, At Tirmidzi dan Ibnu Majah. 

45 Diriwayatkan oleh Al Bukhori. 

46 Al Mundziri berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroni dan Abu Ya'la dengan 

sanad jayyid. Sedangkan riwayat yang berbunyi: 

Hendaknya beka/ ka/ian dari materi dunia ini hanya seperti beka/ orang yang 
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petunjuk kepada Islam, hldupnya cukup dan dia merasa cukup 

dengannya)47
, karena (apa yang sediklt dan mecukupl ltu leblh 

bail< darlpada yang banyak tapl melalalkan)48
, karena semua yang 

secara kuantitas itu bertambah pasti berkurang secara kualitas; 

makanya (apa yang manls di dunia itu adalah pahit di akherat, 

dan apa yang pahit di dunia itu adalah manis di akherat)49
. Karena 

dunia itu apabila manisdia menjerumuskan ke dalam lumpur, apabila 

melimpah dia mengurangi, dan berapa banyak raja yang diletakkan 

padanya simbol-simbol keagungan lalu tatkala dia meninggi dia 

mati, dan barangsiapa menjual dunianya untuk akhheratnya maka 

insyaAlloh dia akan mendapat keuntungan pada keduanya. 

Dan inilah sunnatulloh: Uika Alloh mencintai seorang hamba 

dia menjaganya dari dunia sebagaimana salah seorang dari kalian 

menjaga orang yang sakit dari air)50
, hal itu supaya kamu menjauh 

dari manusia dan merasa tenteram bersama Robbnya manusia. 51 

Maka ridholah terhadap dunia yang sedikit asal imanmu selamat 
. .

sebagaimana banyak manusia ridlo dengan dunia yang banyak 

meskipun iman mereka lenyap. 

Dan (barangsiapa yang di pagi hari hatinya tenteram, 

badannya sehat, memiliki makanan yang blsa dimakan pada 

hari ltu, maka seolah-seolah seluruh dunia dan selsinya telah 

terkumpul buatnya). 52 

Karena (bukanlah orang yang kaya itu orang yang banyak 

hartanya, akan tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang 

bepergian 

... terdapat dalam riwayat Ath Thobroni dan Ibnu Sunni dan dinyatakan shohih 

oleh Abdus Salam 'Alusyi dalam kitabnya 'Ilmu Zawa-idil Hadits. 

47 Diriwayatkan oleh Al Hakim dan diakui oleh Adz Dzahabi, dan dinyatakan shohih 

oleh Al Albani. 

48 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan ini adalah hadits shohih. 

49 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hakim dan ia menyatakannya sebagai hadits 

shohih dan disepakati ole Adz Dzahabi. Hadits ini juga dinyatakan shohih oleh Al 

Albani. 

50 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan ia berkata: �dits ini hasan ghorib. Hadits ini 

juga dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan diakui·oleh Adz Dzahabi. Dan berkata Al 

Mundziri: Hadits ini hasan. Dan hadits ini dinyatakan shohih oleh Al Albani. 

51 Dari kitab Al Hikam Al 'Atho-iyah. 

52 At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan ghorib. Hadits ini hasan. 
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kaya hatlnya)53
, dan (seandalnya kallan mengetahul apa yang 

dlslapkan untuk kallan, tentu kalian tldak akan merasa sedlh 

terhad �i> apa yang dlpalingkan darl kallan)54 , bahkan (seandalnya 

kallc1n mengetahul apa yang dlberlkan untuk kallan di slsi Alloh, 

nlscaya kallan akan leblh senang seandalnya kallan bertambah 

mlskln dan papa). 55 

53 Diriwayatkan oleh Al Bukhari. 

54 Al Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para perowinya 

dinyatakan tsiqoh. Al Mundziri berkata: Hadits ini sanadnya la ba'sa bihi. Adapun 

Al Albani berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad syami yang 

shohih. 

55 At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shohih. 
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Dan kenapa pula kamu tidak mau zuhud?! Padahal (seandalnya 

anak Adam itu lari darl rezekinya sebagalmana dla larl darl 

kematlan, niscaya rezekl ltu akan mengejarnya sebagalmana 

kematian mengejarnya).56 Oleh karena itu (janganlah kallan 

merasa bahwa rezekl kalian itu lam bat datangnya; karena tidaklah 

seseorang itu meninggal dunia sampai dla mendapatkan rezekl 

terakhirnya ... )57
, dan {seandalnya kalian bertawakal kepada Alloh 

dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Alloh akan memberl 

kalian rezeki sebagaimana Alloh memberi rezeki kepada burung, 

pagi hari keluar dalam keadaan lapar, sore hari kembali dalam 

keadaan kenyang),58 dan (sesungguhnya Ruhul Qudus - Jlbrll 

- membisikkan ke dalam hatiku: bahwa sesungguhnya setiap

yang bernyawa itu tidak akan mati hingga la mendapatkan

56 Disebutkan dalam kitab "Kasyful Khofa"' bahwa dalam sanadnya ada rowi yang 

dlo'if. Sementara Ad Daroquthni dan Al Baihaqi berpendapat bahwa yang benar 

riwayat ini mauquf pada Abu Darda'. Dan Al Albani berkata: Hadits ini diriwayatkan 

oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya', juga lbnu Asakir. hadits ini memiliki 

dua syahid sebagai penguat sehingga derajatnya hasan insyaalloh. Sementara Al 

Mundziri menyebutkan riwayat Ath Thobroni dengan bunyi: 

Sesungguhnya rezeki itu lebih mengejar seorang hamba daripada aja/nya 

mengejar dia. 

... bahwa sanadnya jayyid. Dan Al Haitsami mengatakan tentang riwayat 

tersebut: Para perowinya tsiqoh, Sedangkan Al Albani sekali menyatan hasan 

dan sekali menyatakan shohih Ii ghoirihi. 
57 Diriwayatkan oleh Ar Rozi dalam kitab Masyikhotur Rozi, juga Al Hakim dan disetujui 

oleh Adz Dzahabi. Dan berkata Abu Nu'aim: Hadits ini ghorib. Sedangkan Al Albani 

menyatakan hadits ini shohih. 

58 At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shohih. Al Hakim menyatakan bahwa hadits ini 

shohih dan setvjui oleh Adz Dzahabi. 
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rezeklnya secara sempurna. Maka bertakwalah kepada Alloh 

dan perbaguslah dalam mencarl rezekl. Dan Janganlah perasaan 

lambatnya rezekl ltu mendorongmu untukmencarlnya dengan cara 

bermakslat kepada Alloh, karena sesungguhnya apa yang di slsl 

Alloh ltu tldak dapat dlperoleh kecuall dengan cara taat kepada

Nya).59 Maka apa yang telah ditaqdirkan untuk dikunyah oleh kedua 

rahangmu niscaya kedua rahangmu akan mengunyahnya. Aduhai 

dirimu! Makanlah dengan cara yang mulia dan jangan memakannya 

dengan cara yang hina. 60 

(Maka demi Alloh, bukanlah kefaklran yang aku khawatlrkan 

kapada kalian, akan tetapl yang aku khawatirkan kepada kallan 

itu adalah dibentangkannya dunia atas kalian sebagaimana telah 

dibentangkan terhadap orang-orang sebelum kalian, lalu kalian 

saling bersaing dalam mengejarnya sebagaimana mereka dahulu 

saling bersaing dalam mengejarnya, lalu dunia itu melalaikan 

kalian sebagalmana telah melalaikan mereka)61, karena (dunia 

itu manis dan hijau, maka barangsiapa mengambilnya dengan 

cara yang benar niscaya ia akan dlberkahi pada dunlanya. Dan 

berapa banyak orang yang bergelimangan dengan apa yang 

diinginkan oleh nafsunya namun pada harl klamat nantl ia tidak 

mendapatkan selain api neraka)62
. Maka janganlah sekali-kali 

kalian menjulurkan tangan kalian, dan (janganlah meminta kepada 

manusia walaupun hanya remukan / cucian siwak)63
; karena 

59 Diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dan Al Mundziri berkata: Para rowinya tsiqoh kecuali 

fulan yang saya tidak ingat jarh maupun ta'di/ pada dirinya. Adapun Al Haitsami 

berkata: Aku belum mendapatkan orang yang menuliskan oiografinya. Hadits ini 

dinyatakan shohih oleh Al Hakim. Sementara Al Albani mengatakan: Paling minim 
hadits ini hasan. 

60 Kami mendengarnya dari para syaikh yang bukan spesialis hadits bahwa hadits ini 

. marfu' sedangkan yang diajak bicara oleh Nabi ;;1t; adalah Bilal: Namun saya tidak 

tahu siapa yang meriwayatkan hadits lnl. Saya juga tidak mendapatkannya di 

kitab-kitab ghorib. Namun para syaikh kami menyebutkan bahwa ini berasal dari A! 

Hikam Al 'Atho-iyah, sedangkan kalimat "wahai Bilal .. " itu adalah pemalsuan, maka 
hendaknya diedit. 

61 Diriwayatkan oleh Al Bukhari. 

62 Al Mundziri berkata: Para perowi hadits ini tsiqoh, Sedangkan Al Haitsami berkata: 
Hadits ini para perowinya tsiqoh. Hadits ini shohih. 

63 Diriwayatkan oleh Al Bazzar. Al 'Iraqi berkata: Hadits ini sanadnya shohih. Adapun 

Al Haitsami dan As Sakhowi berkata: Para perowinya tsiqoh. Asy Syaush artinya 

remukan siwak atau cucian siwak. 



Syaikh Muhammad Wail Al Halwani MANHA) HIDUP 

(kemuliayaan seorang mukmin itu adalah ketika (dla merasa tldak 

perlu memlnta kepada manusla)64
, dan (tangan yang di atas ltu 

leblh balk darlpada tangan yang di bawah) 65
, bahkan kekasih 

kita Nabi membaiat beberapa orang dari sahabat beliau agar 

mereka tidak meminta kepada manusia sesuatupun.66 [Oleh karena 

itu ketika Tsauban sedang menaiki tunggangannya dan cambuknya 

terjatuh, beliau tidak berkata kepada seorangpun: Ambilkanlah! 

Namun beliau sendiri turun untuk mengambilnya.]67
• 
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64 Al Mundziri dan Al 'Iroqi memastikan bahwa hadits ini hasan, dan Al Albani juga 

menyatakannya hasan. dan teks lengkapnya adalah: 

65 

66 

67 

Jibri/ mendatangiku dan berkata: Wahai Muhammad! Hidupfah sesukamu tapi 

ingat bahwa engkau akan mati, cintai/ah siapa saja yang kamu suka tapi ingat 

bahwa engkau akan berpisah dengannya, berbuatlah sesukamu tapi ingat 

bahwa engkau akan mendapatkan bafasannya1 
dan ketauhi/ah bahwa kemufiaan 

seorang mukmin itu adafah sha/atnya di ma/am hari, dan keperkasaannya 

adalah ketidakbutuhannya kepada manusia. 

Diriwayatkan oleh Al Bukhori. 

Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shohih sebagaimana yang dikatakan 

oleh Al Mundziri. Dan dinyatakan shohih oleh Al Albani. 
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Dan ambillah janji yang benar berikut ini dari Yang Maha 

memberi rezeki, yang disebutkan dalam hadits qudsi ini: (Wahai 

anak Adam! Berkonsentrasilah untuk beribadah kepada-Ku 

niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dan Aku tutup 

kefakiranmu. Namun jika kamu tidak melakukan hal ltu niscaya 

Aku penuhi tangamu dengan kesibukan, dan tldak Aku tutup 

kefaklranmu)68
, dan ibadah yang paling utama pada jaman kita ini 

- setelah mentauhidkan Allah -- adalah meninggikan kalimat Allah

hingga semua dien ini hanya milik Allah. 

Maukah kamu aku tunjukkan kepada harta yang baik, untuk 

68 Diriwayatkan oleh At T irmidzi dan ia berkata: Hadits ini hasan ghorib, jug a Al Hakim 

dan ditetapkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab At Talkhis Al Habir. Dan hadits ini 

dinyatakan shohih oleh Al Albani. 
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kamu miliki?! (Harta yang paling utama itu adalah llsan yang 

senantiasa berdziklr, hati yang senantiasa bersyukur dan istri 

beriman yang membantu dalam menguatkan iman)69; makanya 

(orang makan yang bersyukur itu, mendapatkan pahala yang 

sama dengan orang puasa yang bersabar).70 

Benar! (Ada em pat hal yang barangslapa dlberlkan kepadanya 

sungguh dia telah dlberi kebaikan dunla dan akherat: llsan yang 

senantiasa dzikir, hati yang senantlasa bersyukur, badan yang 

bersabar terhadap uJian, dan istri yang tidak berkhlanat pada diri 

dan hartanya).71 

Jika timbul keinginan pada dirimu untuk membandingkan antara 

dirimu dengan orang-orang yang memiliki dunia, maka ucapkanlah 

secara berulang-ulang: (Tldakkah kamu rela Jlka mereka 

mendapatkan dunia sedangkan kita mendapat akherat),72 karena 

ketika engkau (mellhat Alloh memberikan meteri dunla kepada 

69 Hadits ini dinyatakan hasan oleh At Tirmidzi dan dinyatakan shohih oleh Al Albani. 

Sabda Nabi � ini beliau ucapkan tatkala para sahabatnya saling bertanya-tanya di 

antara mereka: 

Seandainya kita tahu harta apa yang paling baik sehingga akan kita 

wujudkan! 

70 Al Bushoiri berkata: Hadits ini sanadnya shohih dan para perowinya tsiqoh, dan 

hadits ini termasuk hadits mu'allaqnya Al Bukhori. Al Munawi berkata: Hadits 

ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Di tempat lain Al 

Munawi menyebutkan dari Al 'Jroqi, ia berkata: Hadits ini di dalam sanadnya ada 

perselisihan. Sedangkan dalam riwayat At Tirmidzi berbunyi: 

. . .  seperti orang yang berpuasa . . .

... dan At  Tirmidzii berkata: Had its ini hasan ghorib. Hadits ini dinyatakan shohih 

oleh Al Albani. 

71 Diriwayatkan oleh Ath Thobrani di dalam Al Mu'jam Al Ausath. Al Mundziri berkata: 

Hadits ini sanadnya jayyid. Sedangkan Al Haitsami berkata: Para perowi di Al 

Mu'jam Al Ausath adalah para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al 

Bukhori dan Muslim atau salah satunya). Adapun Ath Thobari menyebutkannya di 

dalam tafsirnya tanpa sanad dari perkataan Daud ;:,�. Dan 'Abdus Salam 'Allusyi 

dalam 'Ilmu Zawa-idil Hadits menukil sebuah perkataan dari As Sakhowi dalam 

takhrij Al Arba'in: Hadits ini hasan. Namun lafal yang seperti ini dinyatakan dlo'if 

oleh Al Albani di dalam Silsilatul Ahadits Adi Dlo'ifah. 

72 - Muttafaq 'alaih. 
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seorang hamba padahal dla terus dengan kemakslatannya, maka 

sesungguhnya ltu adalah jebakan)73; [karena sesungguhnya Allah 

itu memberi materi dunia kepada orang yang Dia cintai dan yang 

tidak Dia cintai, dan tidak memberikan iman kecuali kepada orang 

yang Dia cintai. Maka barangsiapa diberikan iman kepadanya berarti 

Alloh mencintainya.]74.Adapun orangkafir maka (dia itu diberi makan 

lantaran kebaikannya di dunia, sehingga apablla dia telah sampai 

akherat ia tidak mempunyal lagl kebaikan yang bisa diberikan 

kepadanya)75, dan ayat Al Qur'an yang membenarkan hal ini adalah: 

{maka barangsiapa menghendaki ladang akherat niscaya Kami 

tambah hasll ladangnya baginya, dan barangsiapa menghendaki 

ladang dunia niscaya Kami berikan kepadanya sebagian darinya, 

dan di akherat dia tedak mendapatkan bagian apa-apa}.76 
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73 Diriwayatkan oleh Al 'Iroqi dan ia berkata: Hadits ini sanadnya hasan. Juga 

diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobroni, dan dinyatakan shohih oleh Al Albani. 

74 Hadits ini para rowinya adalah para rowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al 

Bukhori dan Muslim, atau salah satunya) yang diriwayatkan secara mauquf dari 

Ibnu Mas'ud >fl<, adapun yang diriwayatkan secara marfu' di dalamnya ada unsur 

dlo'ifnya. 

75 Diriwayatkan oleh Muslim. 

76 Asy Syuro: 20 
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Dan kamu tinggal pilih: 

{Barangslapa menghendakl hasll yang segera, niscaya Kami 

segerakan baglnya apa yang Kami kehendaki dan bagl orang 

yang Kami kehendakl, kemudlan Kami sedlakan neraka Jahanam 

yang akan dla masukl dalam keadaan tercela dan teruslr}77. {Dan 

Akherat itu leblh balk dan leblh kekal}78, {Dan sungguh yang 

kemudian ltu leblh balk baglmu darlpada yang permulaan}79
. 

Dan cobalah jawab pertayaanku lalu renungkanlah! Seandainya 

seluruh dunia ini milik kamu, bukankah kamu hanya bisa tidur di 

atas satu tempat tidurl!!? Dan sekarang renungkanlah apa yang 

diceritakan 'Abdur Rohman Bin 'Auf $> kepada kita: [Kami dahulu 

bersama Rosululloh � diuji dengan kesusahan lalu kami bersabar, 

kemudian sepeninggal beliau kami diuji dengan kelapangan namun 

kami tidak dapat bersabar]80.! Dan katakanlah: Ya Alloh segala puji 

bagi-Mu atas apa yang Engkau ambil dan apa yang Engkau beri. 

Maka (dunia itu adalah penjara bagl orang mukmln, dan 

surga bagl orang kaflr)81 , dan (barangsiapa menclntal dunianya 

niscaya akan membahayakan akheratnya, dan barangsiapa 

menclntai akheratnya niscaya akan membahayakan dunianya. 

Maka utamakanla yang kekal daripada yang fana)82 ; karena 

(sesungguhnya Alloh itu bencl terhadap setiap orang yang kasar, 

rakus, banyak teriak di pasar, bagaikan bangkal di malam harl, 

dan keledal di slang harl. Pandai dalam urusan dunia, bodoh 

77 Al Isro': 18 

78 Al A'la: 17 

79 Adi Dluha: 4 

80 Dinyatakan hasan oleh At Tirmidzi, dan Al Albani berkata: Sanadnya hasan. 

81 Diriwayatkan oleh Muslim, At Tirmidzi dan yang lainnya. 

82 Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath Thobroni, dan para perowinya tsiqoh 

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mundziri dan Al Haitsami. Akan tetapi di dalam 

sanadnya ada keterputusan sehingga ia dlo'if. Juga diriwayatkan oleh Al Hakim, 

namun penshohihannya terhadap hadits ini dikoreksi oleh Adz Dzahabi dengan 

alasan adanya terputusan sanad juga. Sementara Al Albani di dalam Shohih At 

Targhib mengatakan: Hadits ini shohih Ii ghoirihi. 
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dalam urusan akherat).83 

Dan orang yang terbaik di antara kalian yang mengambil bagian 

dunia untuk kepentingan akherat84
; karena sesungguhnya hidup 

itu adalah ujian, bukan main-main. Dan perjalanan kita itu menuju 

akherat sedangkan dunia adalah jembatan untuk menyeberang. 

Dan menyeberangi jembatan ini menggunakan cahaya Al Qur'an 

dan sunnah, sesuai dengan petunjuk generasi salaf yang sholih dan 

penjelasan para ulama agung yang terpercaya. Tidakkah kamu 

takut kalau nanti kamu di sana mengatakan: {Duh seandalnya aku 

dahulu mengerjakan kebalkan untuk hldupku lnl}85
, bagaimana 

kamu berharap memetik hasil surga sedang yang kamu tebar 

adalah benih neraka!? 

Tidak kah kamu takut kelak dikatakan kepadamu: (Kallan telah 

menghablskan rezekl balk kallan di kehldupan dunla kallan}86
• 

Karena; (sesungguhnya kenlkmatan yang pertama kall dltanyakan 

kepada seorang hamba pada harl klamat adalah, akan dltanyakan 

kepadanya: Bukankah telah Kami sehatkan badanmu, dan Kami 

berlkan min um yang segar kepadamu?)87
; Oleh karena itu (llhatlah 

kepada orang yang di bawah kallan, dan Janganlah kallan mellhat 

orang yang di atas kallan, karena hal ltu leblh dapat menjadlkan 

kalian untuk tldak meremehkan nlkmat Alloh kepada kalian)88
, 

(perbanyaklah mengingat pemusnah kenlkmatan karena tidaklah 

83 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Hibban, dan hadits ini shohih. Yang dimaksud 

dalam perkataannya; bangkai pada malam hari, adalah: sebagai kinayah buat dia 

yang meninggalkan shalat malam. 

84 Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Ad Dailami, Al Khothib dan Abu Nu'aim. Dan As 

Suyuthi di dalam Al Hawi Lil Fatawi --- seingat saya --- berkata: Hadits ini shohih 

dari beberapa jalur, akan tetapi tidak disetujuai. 

85 Al Fajr: 24 

86 Al Ahqaf: 20 

87 Diriwayatkan oleh At. Tirmidzi dan Al Hakim, dan Al Hakim menyatakan bahwa 

hadits ini shohih dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Berkata Shodrud Din Al Munawi: 

Sanad At Tirmidzi jayyid. Al Mubarokfuri mengingatkan bahwa yang terdapat 

dalam kitab-kitab salinan itu ada huruf ya' nya (ci.,,;J, namun yang lebih kuat 

adalah menghilangkan huruf ya' nya karena ia 'athof kepada (i:o-,;,S). Akan tetapi 

mencantumkan haruf mu'tal pada saat jazm dengan tujuan supaya tidak dibaca 

dhommah adalah sesuatu yang dibenarkan dalam bahasa arab, sebagaimana hasil 

kajian Syaikh Ahmad Syakir dalam catatannya atas Sunan At Tirmidzi dan Musnad 

Ahmad, maka silahkan dirujuk di sana. 

88 Diriwayatkan oleh Muslim. 



MANHAJ HIDUP 

seorangpun yang menglngatnya pada saat semplt kecuall 

akan menjadlkannya lapang, dan tldaklah seorangpun yang 

menglngatnya pada saat lapang kecuall akan menjadlkannya 

semplt)89
, (dan berzlarahlah ke kuburan, karena sesungguhnya 

ltu akan menglngatkan kepada kematlan)9°. Namun jika tidak 

mendapatkannya maka kunjungilah klinik-klinik dan rumah sakit, 

karena orang yang sedang menyaksikan datangnya kematian itu 

niscaya berbagai kenikmatan akan menjadi remeh baginya. Dan 

barangsiapa zuhud terhadap dunia niscaya segala musibah akan 

menjadi ringan baginya.91 Dan bagaimana engkau bisa tertawa 

dengan sepenuh mulutmu padahal engkau tidak tahu apakah Alloh 

ridlo atau murka kepadamu.92 Oleh karena itu bersegeralah bertobat 

sebelum kehilangan kesempatan. 

,p .l, #, � j:, 

�lb4 ..w\ e 0� 0\ �\1 �..JI J\...c\ J c..:.5' Lo \�l u° rG

-{�\ }� ;j. � �j ij� tt!� � j��} �i 0-4 0µ

89 Al Mundziri dan Al Haitsami mengatakan: Hadits ini sanadnya hasan. 

90 Diriwayatkan oleh Muslim. 

91 Diriwayatkan oleh Ibnu Shoshri dalam kitabnya Al Amali, dan berkata: Hadits ini 

hasan ghorib. Berkata Al 'Iroqi: Hadits ini sanadnya dlo7f. Sementara Ibnul Jauzi 

mengklaim bahwa hadits ini maudlu'. Sedangkan Al Albani menyatakan bahwa 

hadits ini dlo'if. 

92 Diriwayatkan oleh Ad Dailami, dan hadits ini dlo'if. 

Aku heran dengan orang yang tertawa sepenuh mulutnya padahal dia tidak 

tahu apakah Robb nya ridlo atau murka kepadanya. 
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{Dan katahanlah: Wahai Robbku, ampuni dan kasihanilah aku, 

karena Engkau adalah sebaik-baik pengasih}93
• karena himpitan 

kuburan akan menjadikan lupa malam pertama pengantin, dan 

katakanlah dengan merendahkan diri kepada Ar Rohman: 

Aku orang yang berdosa, salah, dan bermaksiat ... 

Sedangkan Dia Maha penyanyang, Maha pengampun, dan 

Maha mencukupi ... 

Aku bandingkan tiga sifatku dengan tiga sifat-Nya ... 

Maka niscaya sifat-sifat-Nya akan mengalahkan sifat-sifatku ... 

Dan berusahalah dengan sungguh-sungguh agar pada saat 

secara dhohir engkau melakukan amalan duniawi agar secara batin 

engkau bersama Alloh; supaya engkau masuk dalam golongan 

{orang-orang yang tidak dilalalkan oleh perdagangan dan jual 

beli dari mengingat Alloh}94
. 

Dan setiap kali engkau melihat orang yang hina menduduki 

kedudukan yang tinggi, maka ingatlah hiburan dari Rosul mu: (Dunla 

ini tidak akan berlalu sampai ia menjadi milik orang yang hina 

93 Al Mukminun: 118 

94 An Nur: 37 
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anak orang yang hlna)95
, agar kau berkata: Engkau benar wahai 

Rosutulloh! 

Apakah kamu tahu orang yang paling buruk kedudukannya?! 

(Sesungguhnyadl antara manusia yangpalingburukkedudukannya 

adalah orang yang mengorbankan akheratnya untuk kepentlngan 

dunla orang laln)96
. 

Apakah setelah ini semua, ada (anak Adam yang mengatakan: 

Hartaku... hartaku!! Wahal anak Adam bukankah hartamu ltu 

hanya yang telah engkau makan dan engkau hablskan, atau 

yang telah engkau pakai dan telah usang, atau yang engkau 

sedekahkan dan hanya ltulah yang engkau abadikan?)97
. 
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95 Al Haitsami berkata: Para perowinya tsiqoh. Dan sanad Ahmad adalah hasan. Yang 
dimaksud (�1) menurut bahasa Arab atinya adalah orang dungu. Kemudian istilah 
ini digunakan untuk mencela, yang artinya adalah orang yang bejat dan kotor. Dan 
ini termasuk isim ghoiru munshorif dikarenakan al 'ad/ dan ash shifah sebagaimana 
yang dikatakan oleh Ath Thibi. 

96 Diriwayatkan oleh Ath Thoyalisi dan ini adalah lafadz yang diriwayatkannya, juga 
diriwayatkan oleh lbnu Majah. Al Bushoiri berkata; Hadits ini sanadnya hasan. Dia 
juga menjelaskan sebabnya. Sementara Al Albani menyatakan bahwa hadits ini 
d/o'if. 

97 Diriwayatkan oleh Muslim. 
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Adapun dalam hal makanan, maka (tidaklah anak Adam itu 

memenuhi suatu wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah 

bagi anak Adam itu beberapa suapan kecil sekedar untuk 

menegakkan tulang rusuknya. Namun jika memang tidak bisa 

seperti itu: maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk 

minumannya, clan sepertiga untuk nafasnya)98 Adapun dalam 

pakaian, maka (barangsiapa rneninggalkan suatu pakaian 

:rnrena merendahkan diri kepada Alloh padahal dia mampu 

untuk berpakaian dengan pakaian tersebut, niscaya Alloh akan 

memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk 

untuk dipersilahkan memilih perhiasan iman yang ingin dia 

kenakan)99
. 

Ya! Tapi sebaliknya (sesungguhnya Alloh itu apabila memberi 

nikmat kepada seorang hamba, Alloh suka untuk melihat efek 

dari nikmat tersebut, dan Alloh itu benci terhadap kusam dan 

berlagak kusam)100
. Dan (perbaikilah rumah-rumah kalian, dan 

98 Hadits ini dinyatakan hasan oleh At Tirrnidzi, dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 

rnengatakan: Hadits ini hadits hasan. 

99 At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan. Dan Al Hakim berkata: Hadits ini sanadnya 

shohih. Dan Adz Dzahabi rnenyetujuinya di satu tempat dan menganggapnya dlo'if di 

tern pat lain, sebagaimana yang dinukil oleh Al Munawi. Dan hadits ini dicantumkan 

oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al 'Ila! Al Mutanahiyah Fil Ahaditsil Wahiyah. 

Sementara Al Albani rnenyatakannya sebagai hadits hasan, dan shohih Ii ghoirihi di 

dalam Silsilatul Ahadits Ash Shohihah. 

100 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan Ath Thobroni 

juga meriwayatkan hadits yang semisal di dalam kitabnya Al Mu'jam Ash Shoghir. 

Al Haitsami berkata: Para rowi hadits ini adalah para rowi yang dipakai di dalarn 
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perbaguslah pakalan-pakalan kallan, hlngga seakan-akan kallan 

adalah orang-orang yang terpandang di tengah-tengah manusla; 

karena sesungguhnya Alloh ltu tidak menyukal kekejlan dan 

perllaku kejl)101. Maka bersikaplah secara seimbang ... bersikaplah

secara seimbang!! 

Akan tetapi (janganlah bermewah-mewahan; karena hamba

hamba Alloh itu bukanlah orang-orang yang hldup bermewah

mewahan)102, {kemudlan pada hari ltu kalian akan benar-benar 

ditanya tentang segala kenlkmatan yang kallan dapatkan}1°3 , 

dan Rosul 

berslslr)104. 

telah melarang kita (sering-sering dalam berhias / 

Maka janganlah kamu menjadi saudara-saudara setan: 

{sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah 

saudara-saudaranya setan}1°5
. Dan jadilah orang yang seimbang: 

{yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih

lebihan dan tidak pula kikir, namun di antara keduanya secara 

wajar}106. 

,(_;©1 ;w1 t.s�1 � J�!�1 � lij �1)_J Jj�\ �t.,

J!ll fi� )J ,(J� � i-.\.:� ,j ��l\ � .u�I �i)J
► o>' o -' ,,,.. .>I ,,,.. J. 

0'1 ?(J? �� )J JSWI ��) 'J)j ?(y.)1 � is,��1 
kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah satunya), dan Adz Dzahabi 

berkata dalam Al Muhadzab Fi Ikhtishori As Sunan Al Kabir: Hadits ini sanadnya 

jayyid sebagaimana yang dinukil oleh Al Munawi. Dan hadits ini dinyatakan shohih 

oleh Al Albani. 

101 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Al Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahabi. 

Di dalam kitab Riyadlush Sholihin An Nawawi berkata: Hadits ini sanadnya hasan 

kecuali satu orang yang diperselisihkan namun Muslim memakai periwayatannya. 

Sementara Al Albani menyatakan hadits ini dlo'if. 

102 Al Mundziri dan Al Haitsami berkata: Para perowi Ahmad tsiqoh. Dan hadits ini 

hasan. 

103 At Takatsur: 8 

104 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan shohih oleh Al Albani. Di dalam 

Nailul Author Asy Syaukani menyebutkan bahwa hadits ini tsabit . Hadits tersebut 

maksudnya adalah: menyisir rambut sehari dua kali, artinya terlalu berlebihan 

dalam memberikan perhatian. 

105 Al Isro': 26 

106 Al Furqon: 67 

-;---, 
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Adapun dalam hal sedekah, maka (sedekah itu menghapus 
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kesalahan sebagalmana air memadamkan apl)107
, dan (sebalk

balk sedekah ltu adalah sedekah yang dlberlkan secara susah 

payah oleh orang yang dalam kesulltan, dan mulallah dari 

orang yang menJadl tanggungjawabmu)108
, dan (sedekah secara 

sembunyl-sembunyl ltu dapat memadamkan kemurkaan Alloh)109
; 

maka Uanganlah kallan menolak orang yang meminta-minta 

walaupun hanya dengan klkll bakar)110
; karena (setlap orang ltu 

kelak akan berada dalam naungan sedekahnya hlngga perkara 

manusla dlputuskan)111
. 

Alangkah mendalam makna sabda Nabi kita � -- seandainya 

kita memahaminya -: 

(Dunla itu terlaknat, semua apa yang ada di dalamnya 

terlaknat kecuall dzlkir kepada Alloh dan apa yang dlcintal 

Alloh, atau pengajar dan pelajar)112
, maka apalah nilainya sebuah 

107 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia mengatakan: Hadits ini hasan shohih. 

108 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan 

disetujui oleh Adz Dzahabi. Hadits ini sanadnya jayyid. Adapun yang lafadznya 

berbunyi: 

Dan mulailah dari yang menjadi tanggunganmu .. 

.. terdapat dalam riwayat Al Bukhori dan Muslim. 

109 Sepertinya Al Hafidh Ibnl' Hajar dalam kitabnya At Talkhish Al Habir lebih 

cenderung menganggap hadits ini dlo'if, sedangkan dalam Kasyful Khofa' beliau 

menjabarkannya secara panjang lebar yang intinya adalah bahwa hadits ini memiliki 

syawahid. Dan beliau mengatakan bahwa sanad pada riwayat Ath Thobroni hasan. 

Inilah apa yang dikatakan oleh Al Haitsami darinya. Adapun Al Albani mengatakan: 

Hadits ini shohih karena syawahidnya. 

110 Diriwayatkan oleh Ahmad dan An Nasa-i, dan dinyatakan shohih oleh Al Albani. 

Had its yang serupa juga beliau ;!Is sabdakan kepada 'Aisyah ,.,t. At Tirmidzi berkata: 

Hadits ini hasan shohih. 

111 Diriwayatkan oleh Al Hakim sesuai dengan syarat Muslim. Adz Dzahabi berkata: 

Hadits ini sanadnya qowiy. Sedangkan Al Haitsami berkata: Para perowi riwayat 

Ahmad tsiqoh. 

112 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan lbnu Majah. Hadits ini sanadnya hasan namun 

shohih Ii ghoirihi. Dalam riwayat At Tirmidzi berbunyi: 

.. tanpa pakai a/if. Al Munawi mengingatkan bahwa ha/ ini bukan berarti 

keduanya marfu' karena adanya istitsna' dalam kalimat positif, akan tetapi 

kebanyakan para ahli hadits itu biasa menghapus a/if da/am penulisan. 

Namun secara bahasa hukum marfu' setelah kalimat positif itu bisa dibenarkan 

juga, lihat Lisanul 'Arab. Dan Al Qori juga punya penjelasan tentang masalah 

ini, silahkan lihat di Tuhfatul Ahwadzi. 
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kerajaan yang nilainya tidak setara dengan seteguk air minuman 

dan air kencing?!.113 

Alangkah bagusnya lbnu Umar ketika dikatakan tentang dirinya: 

[Tidak seorangpun diantara kami yang mendapati dunia kecuali 

dunia akan cenderung kepadanya dan dia akan cenderung kepada 

dunia selain Abdulloh bin 'Umar ��] 114, maka Oadilah generasi 

yang mengejar akherat dan jangan menjadi generasi yang mengejar 

dunia, karena sesungguhnya hari ini adalah waktu untuk beramal, 

bukan untuk perhitungan. Sedangkan esok adalah waktu untuk 

perhitungan, bukan untuk beramal]115
• 

{Aapakah kallan menglra bahwa Kami menclptakan kallan ltu 

main-main, dan kallan tldak akan dlkemballka kepada Kaml?}116
• 

Ringkasnya, hendaknya yang menjadi prinsipmu di sini 

adalah; (Ya Alloh sungguh tldak ada kehldupan selaln kehldupan 

akherat)117
. Berapa banyak orang yang memasuki suatu hari namun 

tidak menjalanihya sampai habis, dan berapa banyak orang yang 

menunggu kedatangan hari esok namun tidak kesampaian! 118 Hari 

itu ada tiga macam: hari yang telah lalu, hari ini dan hari yang belum 

datang. 

Dialah dunia yang berkata dengan sepenuh mulutnya: .... 

Hati-hatilah ... hati-hatilah terhadap sergapan dan seranganku ... 

janganlah kalian tertipu oleh senyuman dari ku ... 

113 Hal ini ada kisahnya berkenaan dengan Harun Ar Rosyid, yang ringkasnya bahwa 

Harun Ar Rosyid ditanya: Jika engkau terhalang untuk mendapatkan air, akan engkau 

beli berapa satu teguk air? Ia menjawab: Ku beli dengan setengah kerajaanku. 

Kemudian ia ditanya: Jika engkau tidak bisa kencing, dengan berapa engkau akan 

bayar agar engkau dapat kencing1 Ia menjawab: Dengan setengah kerajaanku. 

Maka orang bijak tersebut itu berkata: Kerajaan apa yang nilainya tidak lebih dari 

seteguk air minum dan air kencing?. Untuk lebih detailnya silahkan lihat Al Kamil 

Fit Tarikh karangan Ibnul Atsir. 

114 Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al A'robi, dan sanadnya shohih sebagaimana yang 

dikatakan oleh Al Hafidh lbnu Hajar di dalam Fathul Bari. 

115 Diriwayatkan oleh Al Bukhari secara mu'al/aq dan mauquf pada Ali �. 

116 Al Mu'minun: 115 

117 Muttafaq 'alaih. 

118 Diriwayatkan oleh Ad Dailami, dan ini adalah hadits dlo'if. 
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Karena perilakuku membuat tertawa namun perkataanku 

membuat menangis ... 

Maka jika engkau telah bertekad untuk berjalan menuju surga 

yang paling tinggi maka waspadailah dua musuh, yaitu
119 

: hawa

nafsu dan setan, dan berbekallah dengan dua sarana pembantu, 

yaitu: akhlak dan teman dekat. 

119 Tidaklah selalunya nafsu itu menyuruh kepada keburukan, akan tetapi kebanyakan 

seperti itu. Disebutkan dalam sunnah yang tsabit untuk berlindung dari keburukan 

hawa nafsu dan setan dalarn doa pagi dan sore. 



DUA MUSUH: 

HAWA NAFSU DAN 

SETAN 
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DUAMUSUH: 

HAWA NAFSU DAN 

SETAN 
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Barangsiapa menuruti hawa nafsu berarti dia telah terjerembab 

jatuh, (dan tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga 

hawa nafsunya menglkuti ajaran yang aku bawa)120
. 

Karena hawa nafsu itu seperti burung! Semakin ia terbang 

tinggi maka semakin jauh dari ancaman bahaya. Jika mau, silahkan 

ka.takan: Hawa nafsu itu seperti penggilingan yang terus berputar 

tidak berhenti, dan harus ada sesuatu yang ia giling;jika diisi dengan 

tanah dan kerikil dia akan giling dan jika diisi sesuatu yang lain juga 

tetap ia giling. 

Sedangkan lintasan pikiran dan bersitan hati itu ibarat biji

bijiannya: Dan diantara manusia ada yang menggiling biji-bijian 

sehingga keluar tepung yang berguna baginya dan bagi orang lain. 

120 Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari: Hadits ini para perowinya tsiqoh, dan 

dinyatakan shohih oleh Al Nanawi dalam kitab Al Arba'in. 

Akan tetapi Al Hafidh Ibnu Rojab berkata: Pernyataan bahwa hadits ini shohih 

itu jauh seka!i dari kebenaran ditinjau dari beberapa sisi ... lalu ia menerangkan 

panjang lebar. Sedangkan Al Baihaqi berkata: Hadits ini diriwayatkan sendirian 

oleh Nu'aim bin Hammad. Dan lbnu Katsir mencantumkiln hadits ini dalam 

tafsirnya sebanyak dua kali dengan ungkapan: "Sebagalmana yang disebutkan 

dalam hadits ... ", dan: "Dan dalam hadits disebutkan .. .". Dan Al Albani 

menyatakan bahwa sanad hadits ini dlo'if. 
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Namun kebanyakan mereka menggiling pasir, kerikil dan jerami.
Dan pada saat dibuat adonan dan rot؛ barulah akan diketahui apa
sebenarnya yangdigiling!!

Dan engkau tidak akan pernah menjadi orang yang bertakwa
hingga engkau mengontrolnya sebagaimana orang yang membuat
usaha bersama mengontrol kawan usahanya, apa yang diambi؛ dan
apa yangtaruh...? Dan nafsu itujika tidak engkau sibukkan ia dengan
kebenaran niscaya ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan.

SemogaAllohmenolongmu! Karena sesungguhnya menjinakkan
nafsu itu sangat sulit! Dan Altoh telah bersumpafi dengan sebelas
macam sumpah bahwa orang yang mampu mensucikannya itu
adalah orang yang sukses. {Demi matahari. dan dhuhanya. dan
bulan .... sungguh telah beruntung orangyang menyucikannya}
Maka sucikanlahjiwamu danjangan engkau bawa kepada sesuatu
yang tidak sesuai fitrah yang di atasnya Alloh menciptakan semua
makhluq.

121.

Maka pada saat engkau lihatdirimu bersama Alloh, waspadailah
nafsumu, dan pada saat engkau lihat dirimu bersama nafsumu,
takutlah Alloh!

Dan (mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan
nafsunya karena Aliohp؛, batikan (jihad yang paling utama itu
adaiah orang yang berjihad melawan nafsunya karena Alloh)
Dan bersungguhsungguh itu adalah anugrah dari Alloh, ،dan
orang-orang yang berjihad untuk mencari keridloan Kami,
niscaya akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.
Dan sesungguhnya Alloh itu bersama orang-orang yang berbuat
baikp4.

123

وراءمنویخعلتلینتقصكإنساناسمثتإن!فأخیرفيالشیطانوأما
121 Asy Syams: 1- 10
122 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan sanadnya hdSdn.
123 Af Haitsami be٢kata: Hadits ini sanadnya hasan.
124 Al 'Ankabut: 69
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!؟عملكما...؟شعوبانما...ظھطن

.الشیطان...؟!یحشرلذیثقاًالبمنفكیف

وقصد،خطیئةلكلالعذربالتماسدینكعلىعدوكیعلبئكفال
.(بھنوالحرام،بسفزالحالل؛معصیةلكلالئتیا

العظیمفيیئلبثكالحقیرثمالتافھفيفیرھنلقزرعكفيؤتدغنكال
.الخطیر

یووسثمالحوافلداًخاًساإلیكعبادتكفيالشیطانیلثھویئلفال

.مغرورفھوفرضھعننغلھقفلھفتن؛الفرائضلزكإلیك

أغويأبزخآل!رتیازجؤبك):مقولتھذيوھايھوالشیطانھذا
!وحالليزعؤلي:الذتقفان،احساؤجلمليرواحھم(ذاتثتاعبادلق

صكما)«غتزاً)اتفكونفلیقك،(اغئغثزوفيتانقلمغفل(زان(أل
.(غیزقجكقجأسلكسالآلفجاًإالقحلالشیطان

السحنحضاكخاموإنواغیھماوالشیطانالتفسفخایبى
لھمفاذ

!والخلیلالخللالھديلبلوغواللعیناللنھلونیثلم

Sedangkan mengenai setan, coba beritahukan kepadaku!
Seandanya ada seseorangyang mencelamu dan membuat rencana
buruk dibelakangmu ... apa perasaanmu? ... apa yang akan kau
perbuat?!
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Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah berhenti
membuat makar padamu?!...Setan!

Maka janganlah sekali-kali musuhmu sampai dapat
mengalahkanmuuntukmerusakagamamu dengan mencari-carikan
alasan pada setiap kesalahan, dan mencari-cari fatwa bag! setiap
kemaksiatan. Karena (yang halal Itu Jelas dan yanghafam Itu Juga

Jelas)!25.

Janganlah engkau sekali-kali tertipu oleh sikap waro'mu
sehingga engkau menjauhi seuatu yang kecil dan remeh namun di
sisi lain sangat bersemangat melakukan sesuatu yang besar dan
berbahaya.

Janganlahsekali-kalisetanmenjerumuskanmudalamibadahmu
sehingga ia menjadikanmu senang dengan perkara-perkara sunnah
namun di sisi lain membisiki dirimu agar meninggalkan perkara-

perkara yang wajib; Karena barangsiapa sibuk dengan perkara-
perkara sunnah sehingga lalai dengan perkara-perkara yang wajib
maka ia telah tertipu. 126

Inilah setan dan dia inilah yang mengatakan: (Demi
kemullaan-Mu wahal Robbkul Aku tldak akan pernah berhent!
menyelewengkan hamba-hamba-Mu selama ruh mereka berada
dl jasad mereka. Maka Robb berkata: Demi kemullaan-Ku dan
keagungan-Ku! Aku akan selalu mengampunl mereka selama
mereka memohon ampun kepada-Ku)!27. Maka alangkah baiknya
engkau jika menjadi seperti Umar (Tldaklah setan Itu bertemu
denganmu sedang berjalan dl suatu jalan melalnkan Ia akan
berjalan dl jalan selaln jalanmu).128

Maka selisihilah hawa natsu dan setan serta membangkanglah
kepada keduanya ...
125 Muttafaq 'alaih.
126 Bukan hadits.
127 Dinyatakan shohih ofeh A! Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahab،. Dan berkata A!

Haitsami: Salah satu dari dua sanad Ahmad para perowinya para perowi hadits
yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau saiah satunya).

128 Muttafaq 'alaih.

ظ
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Dan jika keduanya memberimu nasehat maka curigailah ia ... ب

Dan sun^uh sebaik-baik hal yang membantu untuk sampai
kepada tujuan adatah akhlak dan teman teman dekat!



-ا—

.لسعة.
ا:٠ا

الخليل
KAWAN DEKAT

.لعحصط.
تءق:٠:قهاا
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الخلیل
KAWAN DEKAT

ألن؛مقالھهللاعلىیذلكوال،حالھینھقكالمنقضفتال
العظاركمثلالصالحالجلیسمئل)و،(خلیلھدینعلىالرجل)
مئ)جاساألكموخیار،(ریحھمنأصابكعطنمنیئطكلمإن

یاآلخزؤزذكغلم،تشطفةعئیطلمفيززان،زؤیئةبالذكذكلم
.(غتلة

معككانمنالحقأخاكإن

ضذغكدھاكثيءإذاوتن
یئنالإذ؛(صإالقلثاتكیاكلزال،نؤبئاإالقطاجتال)ف

شاغثھوإن،نفعكماسیقھوإن،نفعكجالعنقھإن،خیراًالمؤمئ

'؛

.لینفعكإعزنفسھومن

٠ثا1لیآجمعشمنھفیھ

م

.نثثك

ذكروإنذرقیتيإن:صالحاًأخاًززقھخیراًبھاطةأرادوتن
.أعانھ

وإن،مذھابخیریدكتذدلثاإذامنصاحبكفلیئن
سألقھوإن،سنھاسیئةآلىوإئ،عنھاحسناًمنكآلى

،قونكصنققلتوإن،واساكنازلةبكنزنتوإن،أعطاك
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.آثركرغتماتناوإن

أطاتیسقممنلیئن،الكھركنافخالإلمككصاحبلیئن
.التمرأطایربسقكاالكالم

،حاللدزنئاجئ:قالقةنیھیجؤالئةخىالساعةالقئولم)ولىئاً

تئادآلالیاقةكاإلبل،الئاس)ف؛(اهقآلغا،ئنقثاذاؤعثئا
؛٤السوءجلیسخرمنالوحدة]كاتلذا؛(زاجنةنیئاالئھقتجذ
متىتدريالاألفىكمصاحبةالغاسقأوالئثقرمصاحبةألن

!؟قؤذبك

أببثفإذ،لكتختارالييالظروفقذعوال،إخوانكفاحر
منأحیب):السالمعلیھاألمینجبریلقالھماأقولأنفحسي

.(نفارقھفإنك؛شئت
Janganlah engkau berteman dengan orang yang keadaannya

tidak dapat membangkitkan semangatmu dan perkataannya tidak
membimbingmu kepada Allohi29; karena (orang !tu berada di atas
agama temannyajo, dan (perumpamaan teman yang sholih !tu
sepert! penjual minyak wangi, )ika d!a tidak memberimu minyak
wang! engkau masih mendapatkan baunya)“!, dan teman-teman
kalian yang baik tu؛ adalah (orang yang jika kalian melihatnya
niscaya mengingatkan kalian kepada Alloh, bicaranya dapat
menambah ilmu kalian dan perbuatannya mengingatkan kalian
kepada akherat). 132

129 Dari A! Hikam Al ١Atho-؛yyah.
130 Dinyatakan hasan oleh At Tirmidzi, Dan An Nawawi berkata: Hadlts in؛ sanadnya

shohih.
131 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dinyatakan shohih oleh Al Hakin dan disetujui oleh

Adz Dzahabi. Dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.
132 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Al Haitsami berkata: Di dalamnya ada fulan yang

muwatsaq, sementara sisa perowinya adalah perowi yang digunakan dalam kitab
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Sesungguhnya saudaramu yang sebenarnya itu adalah orang
yangbersamamu ...

Dan orang yang rela membahayakan dirinya untuk member!
manfaat kepadamu ...

Dan orang yang kalau kamu tertimpa musibah dia membantumu...
133Dia menceraj-beraikan dirinya untuk memperkokoh dirimu ...

Maka (Janganlah berteman kecuall dengan orang mukmln
dan Janganlah ada yang memakan makananmu kecuall orang
yang bertakwa)̂ *, karena orang mukmin itu tidak pernah kosong
dari kebaikan. jika engkau duduk bersamanya ia member؛ mantaat
kepadamu, jika engkau berjalan dengannya ia member! manfaat
kepadamu, dan jika engkau bekerja sama dengannya ia member؛
manfaat kepadamu.135

Dan barangsiapa yang Alloil kehendaki kebaikan padanya
niscaya Alloh berikan kepadanya saudara yang sholih: jika ia lupa
dia mengingatkannya dan jika ia ingatdia membantunya.136

Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim atau salah satunya).
Al Mundziri juga mengatakan hal serupa. Sementara Ibnu'Ad،mencantumkannya
dalam kjtabnya Al Kamil F، Dlu'afa-ir Rijal. Dan dlnyatakan dlo'if oleh Al
Alban،.

133 Aku ubah kalimat bait dari ( الزمانذئبإذا ) menjadi seperti yang engkau lihat, karena kita
dilarang mencela masa atau mengucapkan اسئخببنبا ) sebagaimana yang disebutkan
dalam hadits shohih, atau kata-kata apapun yang menunjukkan celaan.

134 Dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahabi. At Tirmidzi
menyatakannya sebagai hadits hasan, dan hadits ini memang hasan.

135 Bunyi awalnya:

...جالستھالعطارإنكمثللمؤس١مثل
Perumpamaan orang mukmin اللم seperti penjual minyak wangi, jika engkau
duduk dengannya....
٠٠٠ diriwayatkan oleh Al Bazzar. Al Haitsami berkata: Para perowinya
muwatsaq.
Dan dinyatakan dlo'if oleh Al Albani.

136 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya secara mursal. Sementara dalam riwayat Abu
Dawud sanadnyajayyid sesuai dengan syarat Muslim sebagaimana yang dikatakan
oleh An Nawawi akan tetapi dengan lafadz:

أعانھدكروإن،ذكرهنستىإنصدقوزیرلھجعلباألمیرخیراًهللاأرادإذا
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Maka hendaknya yang menjadi temanmu jtu adalah orang yang
jika engkau ulurkan tanganmu dengan kebaikan ja mengulurkan
tangannya juga, dan jika ia melihat kebaikan pada dirimu ia
menghitungnya, dan jika ia melihat keburukan pada dirimu ia
menutupinya,jika engkau minta ia memberimu, jika engkau tertimpa
bencana ia membantu meringankanmu, jika engkau berkata ia
membenarkan perkataanmu, dan jika kalian berdua berselisih
maka ia mengalah untukmu.

Hendaknya temanmu itu seperti penjual minyak wangi, bukan
Hendaknya yangmenjadi temanmu itu seperti

orangyangmemilih perkataan yang baik-baik sebagaimana memilih
kurma yang baik-baik.

seperti pandai besi.137

138

Akan tetapi! (Harl kiamat Itu tldak akan terjadi hlngga Alloh
menjadikan jarang tlga hal: dirham darl hasll yang halal, llmu
yang bermanfaat, dan saudara karena Alloh)!33, karena (Manusla

Jika Alloh menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin niscaya Alloh berikan
seorang pendamping yang jujur kepadanya yang jika ولم lupa, pendampingnya
itu mengingatkannya, dan jika ولم ingat, pendampingnya itu membantunya.

137 Mengisyaratkan kepada hadjts yang terdapat dalam Shohih Al Bukhori:

ال،وكرالحدادالمسدصاحبكمثلابوالجلیسالصاحالجلیسمثل
بیتلثانجرقوئرالحذاد،ریحھأوتجذقشریھأنإماالمسكصاحبمنیئنمك
خبیثةریحآمنھتجدأوأوثوبك

Perumpamaan teman yang sholih dan teman yang buruk itu adalah adalah
seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi itu
kalaupun kamu tidak membelinya, kamu akan mendapatkan الوه wanginya,
sedangkan pandai جھ5ثم itu ولم akan membakar rumahmu و؛و٧ pakaianmu atau
engkau mendapatkan الوه yang tidak enak.

138 Mengisyaratkan kepada hadlts yang diriwayatkan Ath Thobron؛ tentang c؛r؛-ci٢j

orang yang membuat orang lain iri kepadanya pada hari kiamat:

أطاسھایمرآكلقنتيكماالكالمأطایبسنتفوزهللاذكر،}یجتمعون...
.... mereka berkumpul untuk berdzikir kepada Alloh / و/٧ mereka memilih-milih
perkataan yang baik sebagaimana orang yang makan kurma memilih-milih
kurma yang baik.
Al Haitsami berkata: Hadits ini para perowinya muwatsaq, sedangkan Al
Mundziri berkata: Hadits ini sanadnya muqorib واوهوخلمھلمھ . Adapun Al Albani
menyatakan bahwa hadits ini dlo'ifn

135 Diriwayatka oleh A! Hasan bin 'Arotah dalam kitab Al Juz' dengan para perowi yang
tsiqoh dan muhtajjun bihim selain Rouh bin Sholah, ia ada unsur dlo'if nya. Namun
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١tu sepertJ seratus ekor unta yang hampir-hamplr t!dak engkau
dapat، darlnya yang layak untuk tumpanglJO; oleh karena it
(sendirian itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang
buruk]!41; karena berteman dengan orang yang teledor atau fasiq

itu seperti berteman dengan ular, kamu tidak tahu kapan ia akan
menyakitimu?!

Maka pilihlah teman-temanmu dan jangan engkau biarkan
keadaan yang memilihkan untukmu. Namunjika engkau tidak mau,
maka cukupaku katakanapa yangdikatakan Jibrilalamirr. (Clntallah
siapa yang kamu kehendakl, namun Ingat bahwa sesungguhnya
kamu akan berplsah dengannya).142

تسارتتفكیركفيیھركلھتقرأمؤئفكلأنميترىأال
أ؟ةخادید

القولفيوإخالص،االتباعفيبصدفي:غرئقھبمنإالتقرأالإذاً
الطرفيوجھةطرحفيوحكمؤ،الدینھذاإلعالءوجرقؤ،والعمل
دسالعلمھذا”ألن؛االستماعفيذلكھتقوفز،والمكانالزمان
.دیئحكمتأخذونعتنفاطروا

كمانألطفالیربىوھل
،

تأمخدنلملئثى!!زئئئیا):قائألیدیكعلىقعصلكیالھذاكل
.(حإیالفالقا

!؟الناؤصاتقدفيرشعواإذا

ada juga yang menganggapnya kuat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad Dailam!.
140 Muttafaq 'alaih.
141 Riwayat yang marfu' tidaklah shohih sebagaimana yang dikatakan oleh Adz Dzahabi,

dan Al Hakim juga tidak menyatakannya sebagai hadits shohih. Ibnu Hajar berkata:
Hadits Ini sanadnya hasan, dan riwayat yang mahfudh adalah yang mauquf sampai
Abu Dzar atau Abu Darda'.

142 Al Mundziri dan Al 'Iroql berkata: Hadits Ini sanadnya hasan. Dan Al Alban؛
menyatakannya sebagai hadits hasan.

i
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صدیقزال،سافعینمنقتاقتا):أھلمنتئونیئالھذاكل
إالغدویغضسھمیومئذاھألخالئ}:حزبمنبل؛(خميم
{السقین

عزلإال44ال؛المرفیحباإلیمانطعمیجدأنشذهمن)و
فيخرفإنھ؛لھقلیینهللافيأخاهأحدكمأحرإذا)ف،(وجل
ززغاًاً)مبدأمعھوقلق،علیھكعلوال،(المودةفيربنى،االئنة
,شوقاعدةولكل،منكیألملئال؛(حباًقزذذ

وداداحلمنحقفتإذا
كل4تطكالشمس

:اذ

یالالمنھؤفوالقؤره

ھالالزیارتھفيتئنوال

،مایوماًیفارقكأنوأشففذ،بخلیل—غناجبعد—قلغزثوإن
ء٠

:اثنینساول

.(الیذنبالختل،القفاللقئزتذجل)ألنھا؛الین١٠

یخدقھبذبإالبینھماقیفؤقهللافياثنانقوةما):األئب.٢
.(أحدھما

حين

أموركثیرةفيرجاليھمولم
واوالروحجسمانفجسنھماقستنناجسمزنبینكروحیحكون

مساعدخلیلالدنیامنوھق
حد

Tidakkah engkau melihat sebagaimana yang aku lihat bahwa
setiap pengarang yang engkau baca bukunya itu meninggalkan
saluran-saluran dan parit-parit dalam pikiranmu?!

I
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oieh karena itu jangan engkau membaca selain karangan
0٢ang yang engkau kenal: orang yang sungguh-sungguh dalam
mengikuti sunnah dan ikhlas dalam perkataan dan perbuatannya,
dan bergelora semangatnya untuk menegakkan agama Ini, penuh
hlkmah dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan tempat

dan waktunya. Dan berlakukanlahjuga hal ini dalam mendengarkan
ceramah; karena "ilmu ini adalah agama maka lihatlah dari siapa
engkau mengambil ajaran agama kalian." 143

Apakah anak kecil itu dapat diharapkan akan sempurna ....
Jika ia menyusu kepada wanita-wanita yang tidak sempurna?!...

Semua ini agar kamu kelak tidak menggigit jarimu sambil berkata:
(Celakalah aku؛! Duh seandalnya aku tidak menjadlkan si fulan
Itu sebagal teman dekatj*44.

Semua ini agar kamu tidak masuk dalam golongan orang-orang
yang mengatakan: {Maka kaml tidak memlllkl pemberl syafaat
dan juga tidak memlllkl pula teman karlbj
golongan: {Orang-orangyangbersahabatdekat ketlka Itu sebaglan
dengan sebaglan yang lain menjadl musuh kecuall orang-orang
yang bertakwaj.

145 namun masuk dalam

146

Dan(barangslapayanglnginmendapatkanrasanya manmaka؛
hendaknya la menclntal seseorang dan dla tidak menclntalnya
melalnkan karena Alloh ‘azza wa jalla)!A7 , maka (apablla salah
seorang kalian menclntal saudaranya karena Alloh, hendaknya
la jelaskan kepadanya;karena Itu leblh balk dalam persaliabatan
dan leblh kekal dalam kaslh sayang).148 Namun janganlah kamu
melakukan sikap yang dapat memberatkan saudaramu itu, dan
dalam bergaul dengannya terapkanlah prinsip: (Berkunjunglah

143 Diriwayatkan oleh Muslim dari perkataan Ibnu Sirini
144 Al Furqon: 28.
145 AsySyu'aro': 100-101.
146 Az Zukhruf: 67.
147 Diriwayatkan oleh Ath Thoyalisi, Ahmad dan Al Bazzar dengan sanad hasan. Dan Al

Haitsami berkata: Hadits ini para perowinya tsiqoh.
148 Diriwayatkan oleh Waki' dalam kitab Az Zuhdu dengan sanad shohih. Dan Al Albani

berkata: Hadits ini hasan lantaran syawahidnya.
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149dari waktu ke waktu nlscaya engkau akan bertambah clnta)
agar ja tldak bosan kepadamu. Namun setiap kaidah memiliki
pengecualian:

Jika engkau telah mendapatkan cinta dari seorang sahabat ...

Maka kunjungilah dan jangan khawatir dia akan bosan...
Dan jadilah seperti matahari yang terbit setiap waktu....

Dan jangan seperti hilal, dalam berkunjung kepadanya ...
engkau berhasil

mendapatkan teman dekat, dan kamu khawatir kalau suatu saat
nanti ia meninggalkanmu, maka berusahalah untuk menghindari
dua hal:

setelah bersusah payahDan jika

1. Al 'Ain — pengaruh mata —,karena ia (dapat yangmenjadlkan
seseorang masuk ke dalam kubur, dan unta ke dalam
perluk).150

2. Dosa, karena (tldak ada dua orang yang sallng menclntal
karena Allot, akan dlplsahkan kecuall karena dosa yang
dllakukan oleh salah seorang dari keduanyat.151

Ambisi para lelaki itu banyak ...

Sedangkan ambisiku di dunia ini hanyalah seorang sahabat
yang dapat menolong....

la menjadi seperti satu ruh yang berada di antara dua badan
yangterbagi ...

Jasadnya dua namun ruhnya satu...

149 Al Mundziri berkata: Hadits ini memiliki sanad-sanad hasan pada riwayat Ath
Thobroni. Dan berkata Al Haitsami: Hadits ini para perowinya tsiqoh. Al Alban؛
menyatakan hadits ini hasan . Adapun "العن" artinya adalah setiap selang waktu.

150 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatu! Auliya', juga Ibnu
'Adi. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir berkata: Hadits ini semua perowi dalam sanadnya
tsiqoh, namun hadits ini belum ditakhrij. Hadits ini adalah hadits hasan.

151 Al Haitsami berkata: Hadits ini sanadnya jayyid.

I
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...الخنق
AKHLAK...

II.لطصاً.
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...الخنق
AKHLAK...

يوصعتاااأد)فإن؛(خئقاًإيماذاًااأحسثالمؤمنينااأك)كانإذا
وخسالثهقثؤى)الجنةئدخلوااأكهز،(خسئختؤاليهزانى

•(اقلق

لحثبهيسنليشلعانقينإة)نبينايقولاااإذاًعجبفال
...،ائصاذؤنقعينوإبث،التتازلؤشزنى،االٓخزؤدوحاتغعئيلم
طئلبل،(جهنممذدركاًسغذحلقه؛سومنلسلعاثثئذإة

.(لحلثةخسئيسالخنةستإالءلى)-بIنبينا

سإة)ف؛(لحئقاًااأختئهاهإقاهعناناًخذ)كانوإذا
.(ااأخالٓقالغناتؤاًخاسئطلميساًقرلمميذايغنمإؤاحبكم

صنق:النلناجئقاقكتاينزكالٓماثنكئإذااًزة)!حقاً
.(ثلغتؤوعفة،حلققجسئ،االٔناقةقجثئد،الخدن

يالئثليائائبمدرجةلحتفههسنقذولنالذلجقإة)و!؟الكيف
.(يالقواجوالائجئ

عنواًعرص،بالغرفوااأ،العفولحن)!نصيحةمنااأحالوما
وتعثر،خرقكتئوئعطتي،قشكقنقصلااا:...الجاهلين

JL
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بل،(لكيهدياللمنرند،يعودكالمنعن)ن؛(ظلمكعتن
-نجبالومننجتمنيسيكالسحابلكن

وإن،تخنواأنالناسأحسنإن:أنفساكموقلنوا)؛أحبنيياأحق
وعؤركائؤؤشقمكإي...)ذلكضأعلىبل،(تظلموفالأساؤوا
،فشكرأغيليتنألن؛(فیھھوبااأثعيرهفال،فيكھولیسبااأ

وھماألئنلهمأولئك،فغفرولمليم،فاستفغروقلتم،فصبرؤبثفي
.مهتدون

كنكإن)):فتقولونقشقمونيومالصالحسلفناياأسماتكمما
.«لكهللافغفروإال،ليهللافغفرصادقاً

Jika (orang mukmln yang paling sempurna Imannya Itu
adalah orang yang palingbalk akh!aknya)!52, maka sesun^uhnya
(sesuatu yang paling berat dalam mlzan Itu adalah akhlak yang
balk)!53, dan sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang
kedalam surga itu adalah (taqwa kepada Alloh dan akhlak yang
balk).154

Maka tidak mengherankan jika Nabi kitaIbersabda:
(Sesungguhnya seorang hamba Itu karena akhlak yang balk
benar-benar dapat mencapal derajat yang agung dl akherat dan
kedudukan yangmulla sekallpun la benar-benar lemah Ibadahnya
...dansesungguhnya seoranghambaItukarena akhlak yangburuk
benar-benar dapat terjerumus sampai kerakjahanam yang paling
bawahjss, bahkan Nabi kitaimenjamin dengan (sebuah rumah

152 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Hadits ini adalah hadits
shohih.

153 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. At Tirmidzi berkata: Hadits ini
Vvasarv shohih.

154 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At Tirmidzi, dan ia berkata: Hadits ini
shohih ghorib.

155 Al 'Iroqi berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Asy Syaikh dengan sanad jayyid.
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156d! surga yang paIJngatas bag, orangyang bajk akhlaknya).

Dan jika (hamba Alloh yang paling Alloh clntal Itu adalal, yang
paling balk akhlaknya)!؛?, maka (sesungguhnya orang yang paling
aku clntal dan yang paling dekat denganku tempat duduknya
pada harl klamat nantl adalal, yang paling balk akhlaknya).158

Benar!! (Ada empat hal yang Jlka ada pada dlrlmu maka
apapun darl dunla Ini yang luput darlmu nlscaya tldak akan
membahayakan dlrlmu: jujur dalam berblcara, menjaga amanali,
akhlak yang balk, dan menjaga makanan).153

Bagaimana tidak?! Sementara (seseorang Itu dengan akhlak
balknya benar-benar dapat meralh derajat orang yang berdlrl
sholat malam dan kehausan pada cuaca yang sangat panas). 160

Alangkah manisnya nasehat ini! (Maafkanlah, suruhlah orang
untuk berbuat makruf, dan berpallnglang darl orang-orang yang
bodoh ... Iiendaknya engkau menyambung liubungan dengan
orang yang memutuskan hubungan denganmu, member! orang
yang tldak mau member! kepadamu, dan memaafkan orang

maka (kunjungllah orang yang tldak161.yang menzallmimu)
mengunjungimu, berllah hadiah orang yang tldak memberlmu
hadlah)162 bahkan jadilah seperti awan yang member! air kepada
yang dia sukai dan yang tidak dia sukai.

Benar wahai saudaraku! (Teguhkanlah dlrl kalian؛ jlka

Namun dinyatakan dio'if ofeh Al Alban؛.
156 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad jayyid.
157 Al Mundziri be٢kata: Hadits ،n؛ para perowinya muhtajjun bihim dalam kltab Ash

Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah satunya).
158 Diriwayatkan oleh Ahmad, dan hadits ini shohih.
159 Diriwayatkan oleh Ahmad. Berkata Al Mundziri dan Al Haitsami: Hadits ini

diriwayatkan dengan sanad-sanad yang hasan. Dan Al Albani menyatakan sebagai
hadits shohih.

160 Diriwayatkan oleh Al Hakim sesuai dengan syarat Al Bukhori dan Muslim, dan
disetujui oleh Adz Dzahabi.

161 Al 'Iroqi berkata: Hadits ini diriwayatkan dengan sanad-sanad yang hasan.
162 Al Baihaqi berkata: Hadits ini mursai jayyid.

Sehingga siapa saja yang berpendapat bahwa mursai itu dio'if maka ia
menganggap hadits ini dio'if.

I
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manusla berbuat balk maka hendaknya kalian Juga berbuat balk
kepadanya, dan jlka manusla berbuat buruk maka Janganlah
kalian berbuat zallm kepadanya)
ada seseorang mencela dan menjelekkanmu dengan perkara
yang tldak ada pada dlrlmu maka Janganlah kamu menjelekkan
dlrlnya dengan perkara yangmemangada pada dlrlnyaje*. Karena
barangsiapa yangdiberi lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, berbuat
zalim lalu meminta ampun, dan dizalimi lalu memaafkan, mereka
itulah orang-orangyang mendapatkan keamanan dan mereka itulah
orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

bahkan lebih dari itu (...Jika163

165

Alangkah mulianya kalian wahai para pendahulu kami yang
sholih, di mana ketika kalian dicela kalian mengatakan; “Jika engkau
benar semoga Alloh mengampuniku dan jika tidak maka semoga
Alloh mengampunimu”.!“

،بأموالطمالناسثتثوالنانحكم)اإلنسانیةطبیبوننق

ثنو)لذا؛(الخلقوحسنالوجھبنننمنطمینثھمولطن
والیأتفالخیرفیمنوال،یأتنالمؤمن)ألن؛(إخوانطمبأیدي
.(قؤتف

ع

قطناًما؛وابز،لنفسكمحبماالمسلمینمنلغیركحب ١٥غ ٥

163 At Tirmidzi berkata: Hadits in؛ hasan ghorib. Namun sebagian ulama' menyatakan
bahwa hadits ini sanadnya dlo'if. Akan tetapi riwayat yang mauquf da٢i Ibnu Mas'ud
derajatnya shohih, sebagaimana yang dikatakan Al Albani.

164 Diriwayatkan oleh Ath Thoyalisi dan Ibnu Hibban, dan dinyatakan shohih oleh As
Suyuthi, dan sebelum dia An Nawawi telah berkata: Hadits ini diriwayatkan sanad
shohih.

165 -. Al Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari berkata: Hadits ini 'diriwayatkan oleh
Ath Thobroni dengan sanad hasan. Akan tetapi dalam kitabnya Al Ishohah beliau
mengatakan bahwa Dawud yang buta ada dalam sanadnya, padahal dia itu matruk,
demikian pula yang dikatakan oleh Al Haitsami. Sedangkan Al Mundziri mengawali
periwayatannya dengan kata-kata
hadits ini dlo'if:. Dan Ahmad Al Ghumari memberikan sanggahan terhadap Al
Munawi dalam kitabnya Al Mudawi Li 'Halil Munawi: Bahwa dalam sanad hadits ini
ada seorang kadzab (pendusta). Sementara A.I Albani menyatakan bahwa hadits ini
d١o'؛t .ddan؛{

166 Lihat Siyarul A'lam An Nubala' karangan Adz Dzahabi 4/397, dan tafsir Al Qurthubi
15/361.

t

(diriwayatkan) yang menunjukkan bahwaووي
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،إلیكنجتنكماوأحسن،قظتمأنمحبالكاقظتموال،لبفملف

منحبعلىلجلتالقلوبألن؛إلیكأساءمنإلىأحسنبل

ثععتقبحمانفسكمنواستقخ،؛إلیھأساءمنوبغض،إلیھاأحسن
وانظر...)،نفسكمنلھمترضاهبماالناسمنوارش،غیركمن
إلیكیأتوهأنتلكرهوما،بھمفافعلھإلیكیأتؤأنللناسمحبما

.(منھقذرلھم

،إخوتك،أساتنتك،األرحام،الجیران،الوالدان:كثیرةوالحقوق

،الخ"،،مسجدك

طوبىأال،((بالقترفیلىبالخجركالشجربرى))كانلمنطوبىأال
!بعیوبكفانشغلأال،االسعیوبعنغیبھشغلھبئن

(المؤمنأذىبطرههللا)ألن؛المسلمبؤذيماذزكل..وباختصار

.بتظرةولو،وباطناًطاھرأ

رؤوفبالمؤمنین)بأنھربناوصفھالذيIرسولكوأسوتك

•ینكرلھھبثيءوجھھأحدأفيیواجھالكان(رحیم

!أعظتكما]:فقالالكعبةنظرإلىلتاIعمرابنمقولةوحسبك

.[منكهللاعندحزتاًأعظلموالمؤس!حزتتكأعظموما

حكئ:أقولشئتوإن،القرآنلحلقكلیحكئ:أشنوباختصار
؛!!یمشيقرآناً
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؛
}
j

تحبتنفيا،(سئسافھاویكرهاألخالقمعافيیحب)هللاكانوإذا
!بالعملالقوللغصنق،یئرھھوماربنایحبھماننظلبناھلمهللا

!
اا

Dan sun^uh benar apa yang dikatakan oieh dokternya
manusia t (Sungguh kalian tldak akan mampu berbagl kepada
semua orang dengan harta kalian, akan tetapl kalian dapat
berbagl kepada semua orang dengan wajah yang menyenangkan

oleh karena itu (berlemah lembutlah
karena (orang berlman

Itu adalali orang yang akrab dengan orang lain, dan tldak ada
kebalkan bagl orang yang tldak akrab dengan orang lain dan
orang lain tldak akrab dengannya).

167dan aklilak yang balk)
kalian dengan saudara-saudara kalian)168.

169

Maka senanglah kamu kalau orang lain itu mendapatkan
apa yang kamu senangi untuk kamu dapatkan, dan bencilah
kamu kalau orang lain itu mendapatkan apa yang kamu benci jika

Jangan kamu berbuat zalim sebagaimana170mendapatkannya.
kamu tidak suka dizalimi, dan berbuat baiklah sebagaimana orang
lain berbuat baik kepadamu. Bahkan lebih dari itu, berbuat baiklah
kepadaorangyangberbuatjahatkepadamu,karenahatiitudiciptakan
dengan tabiat mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan
membenci orang yang berbuat jahat kepadanya.171 Dan anggaplah
buruk bagi dirimu apa saja yang engkau anggap buruk pada orang
lain, (... dan llhatlah, slkap apa yang engkau senang orang lain
memperlakukan dlrlmu dengan sikap tersebut lalu berslkaplah
kepada orang lain dengan slkap tersebut. Dan llhatlah, slkap
apa yang engkau tldak suka orang lain memperlakukan dlrlmu
dengan slkap tersebut lalu jangan engkau berslkap kepada orang

167 Al Mundziri dan Ibnu Hajar berkata: Hadits ini sanadnya hasan.
168 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan ini adalah hadits shohih.
169 Didwayatkan oleh Ahmad dan hadits ini shohih. Dalam riwayat A! Hakim berbunyi:

( وبؤكبالى ), dia akrab dengan orang lain dan orang lain akrab dengannya. Namun
Adz Dzahabi member؛ catatan bahwa dalam sanadnya ada inqitho' ( terputus).

170 Di dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah yang dinyatakan dlo'if oleh para ulama'.
171 Hadits ini tidak shohih baik riwayat yang marfu' maupun yang mauquf, dan bahkan

maknanya juga tidak berlaku umum.
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lain dengan slkap tersebut).!

Dan orang yang memiliki hak pada dirimu jtu sangat banyak:
dua orang tuamu, tetanggamu, keluargamu, ustadz-ustadzmu,
saudara-saudaramu, masj؛dmu...dst.

Duh alangkah hebatnya orang yang keadaannya jtu "sepert؛
pohon, dia djlempar dengan batu namun ia balas melempar dengan
buah”173. Duh alangkah hebatnya orang yang sibuk dengan aibnya
sehingga lupa dengan aib orang.!"Maka sibukkanlah kamu dengan
aibmu sendiri!

Singkatnya: Tinggalkan semua vang menvakitkan orang Islam.
karena: (Alloh membencl segala sesuatu yangmenyakttkan orang
mukm٠n)!75 baik secara dhahir maupun bathin, walau hanya dengan
gaya memandang.

Dan suri tauladanmu adalah Nabi kamuIyang Alloh sebutkan
sifatnya bahwa dia itu {lemah lembut dan kas.h sayang dengan
orang-orang mukmlnjs. Beljau itu tidak memandang seseorang
dengan wajah yang ia tidak sukai.

ا

177

Dancukuplah bagimu perkataan Ibnu Umar.ketika ia melihat
Ka'bah, lalu ia berkata: [Alangkah agungnya dirimu dan alangkah
agungnya kehormatanmu! Namun orang mukmin itu lebih agung

172 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni ... sanadnya jayyid, dan d؛ dalam Majma'uz Zawaid
dikatakan: Riwayat Al Musnad perowinya tsiqoh.

173 Perkataan berkesan dar؛ seorang da'؛.
174 Diriwayatkan oleh Al Bazzar. Al 'Iroqj berkata: Hadits ini sanadnya dlo'if. Namun

hadits ini memiliki syahid dalam kitab Al Adabul Mufrod karangan Al Bukhori yang
bunyinya:

نفسكعيوبفاذكرصاحبكعيوبأردتإذا
lika engkau ingin meneari aib saudaramu maka ingatlah aib dirimu sendiri.
Akan tetapi di dalam kitab At Tamyiz dikatakan: Hadits ini sanadnya hasan,
sebagaimana dikatakan dalam Kasyful Khofa'. Demikian juga yang dikatakan
oleh Ash Shon'ani dalam Subulus Salam. Dan Al Albani berkata: Hadits ini do'if
liddan.

175 Dalam sanad Abu Ya'la ada orang-orang yang tidak dikenal oleh Al Haitsami, akan
tetapi Al Bushoiri berkata: Hadits ini para perowinya tsiqoh.

176 AtTaubah: 128
177 Al 'Iroqi berkata: Hadits ini diriwayatkan dengan sanad dlo'if.
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178kehormatannya di sisi Alloh daripada dirimu}.
Dan secara lebih ringkas lag؛: Hendaknva yang meniadi

akhlakmu itu adalah Al Our’an.179 Atau iika mau. dengan kata lain
aku katakan: Jadilah Al Qur'an berjalan!!!

Dan oleh karena Alloh itu (menyukal akhlak yang mulla dan
maka, wahai engkau yang180membencJ akhlak yang rendah)

mencintai Alloh,marilah kita melihat apa yangdicintai oleh Robb kita
dan apa yang dibenci-Nya, untuk kemudian kita buktikan kejujuran
ucapan kita dengan perbuatan kita!

...اللسان.ا
A. LlSAN...

خطاياأكرإذ)و،(والنزغالغلمابازالناشندخلأكرى...)

سثثلھكهرومن،سثثلھكركالنھكرننألن؛(لسانهفيآدمبني

لسانكقئیشفال؛ذنوبھكشت

،منكرعنااأو،بمعروفأمزإاللهالعليهآدمابيكالمكل)

.!!الغامسبن ھع

'و.

178 At Tirmidzi berkata: Hadits nj؛ hasan ghorib. Di dalam sanadnya Aufa bin Dalham
masih diperselisihkan, lihat Tahdzibut Tahdzib. Sementara Al Alban؛ berkata: Hadits
ini hasan shohih.
Namun riwayat yang ma.'adalah dlo'if.

179 Mengisyaratkan kepada hadits yang terdapat dalam Shohih Muslim dan yang
lainnya, yang bunyinya:

القرآنخلقھكان
Akhlak beliau m adalah al qur'an,

180 Al 'Iroqi berkata: Hadits ini sanadnya shohih, dan para perowinya Ath Thobroni
taiqqoh sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami, dan dinyatakan shohih oleh
Al Alban؛.
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اا’:

.(عبینرقیبلدیھإالقولینیلفظثا)إذ؛(ائھذكرأو

إالفیھتعالىهللایذكرونالمجلسمنیقومونقومبنما)و
یوم؛حسرعلیھمالمجلسذلك،حمارجمةبغليعنقاموا

اآلخروالیومبالیؤمنكانتن):٠نبیناأوصلذا؛(القیامة
لسانھمنالمسلمونسدمتنالمسلم)ف؛(أویضنتخیراًفئیثل

.(قسھماالتويالمرءإسالمخسىمن)بل،(ویده

-بلسافيألخذث؟(سمخالماأخولىما):سألتنيأنكولو
..لألذتقعیثولوأنك،(ھذا):قلثثم-.رسولنافعلكما

إالتناخرھمعلىابارفياباشقحفلىوھل!أثكلظتك)

.(؟؟ألسنتھمحصائذ

لسانھیجبئفرآهIبوكرأبيعلىدخلIغترأنوحسك

ھذااآلنيإن:فقال!؟1هللارسولیاخلیفةماقصبع]:فقال
إیمانلووزن]:؟§عمرعنھقالوھوالذيلسانھیخاف،[التوارد

.[وجحاألرضأھلبإیمانبكرأبي

رخوانمنبالكمةلیتكمالعبدإن)ف!!ائزاللسانأغجكحقاًما
بالكمةكتكامالعبدوإن،درجاتبھاهللاقرفعھباأللھا،یلقالهللا

امألهللارم)ف؛(جھمفيبھاباألقفويلھایلنىالهللاسخطمن
.[فاعلھوقلیلى،حكمةالصمث]إذ؛(قنددأوسكثقدمنفثتم
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!ذكراًوئطغھیكراًھسھكانضقذنویا

!أئكئكماالقرنلغةالعربیة،}لسانكثثئدولیتك

؛اللساننائبالقلنوإن؛ھذا

.قراهأنالقیامةفيیتزكءثبىغیربطئكلنكئبفال
(....Yang paling banyak memasukkan manusla ke dalam apl

dan (sesungguhnya181neraka Itu adalah mulut dan kemaluan)
182

Karena barangsiapa yang banyak bicaranya niscaya ia banyak
ketergelincirannya,dan barangsiapa yangbanyak ketergelincirannya
niscaya banyak dosanya, ؛83 maka janganlah engkau jerumuskan
lisanmu bersama orang-orang yang menjerumuskan lisannya!!.

Dan (setlap perkataan anak Adam Itu akan menjadl dosa
baglnya dan bukan menjadl pahala

.
baglnya selaln untuk

menyurub berbuat ma’ruf, atau mencegah kemungkaran atau
berdzikir kepada Alloh)i84; karena (tldak ada satu katapun yang
181 At Tirmidzi berkata: Hadits ini shohih ghorib, dan sanadnya hasan.
182 Al Mundziri berkata: Para perowi Ath Thobroni adalah para perowi kitab Ash Shohih

(Al Bukhori dan Muslim atau salah satunya). Dan Al Albani menyatakannya sebagai
hadits hasan.

183 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dalam Al Mu'jam Al Ausath dengan sanad yang
terdapat para perowi dlo'if namun muwatsaq.

184 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan ia berkata: Hadits ini ghorib. Di dalam salinan-
salinan lain tertulis: Hadits ini hasan ghorib, sebagaimana yang dikatakan oleh Al
Mubarokfuri. Dan Al Mundziri berkata: Hadits ini para perowinya tsiqoh, namun
pada si "fulan" ada perbincangan yang mendekati cacat yaitu dia itu syaikh sholih.
Sedangkan Al Albani menyatakannya sebagai hadits dlo'if .
Dan yang mendukung hadits ini dari Al Qur'an adalah:

)

الناسبینأوإصالحأومعروفبصدوة دآمرمنإالنجواھممنكثینفيحینال
Tldak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali orang
yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan atau memperbaiki
hubungan sesama manusia ..
Adapun mengenai nashb dan rafa' nya apa yang jatuh setelah istitsna' telah
kita bahas baru saja.
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'
،' diucapkannya melalnkan ada d! slslnya malalkat yang selalu

mengawas؛ dan selalu slap mencatat)!85.؛

؛.
Dan (tldaklah ada sekumpulan orang yang berdlrl darl suatu

majlls, yang dalam majlls Itu mereka tldak berdzlklr kepada Alloh
melalnkan mereka Itu Ibarat berdiri darl bangkal keledal, dan
majlls Itu akan menjadl penyesalan baglnya pada bar! klamat
nant ؛)!8٩ oleh karena itu Nabi kitaiberwasiat: (Barangslapa
berlman kepada Alloh dan harl akhlr maka hendaknya la
berkata yang balk atau dlamjs, karena (orang Islam Itu adalah
orang yang mana orang Islam lalnnya selamat darl llsan dan
tangannyajss, bahkan (termasuk balknya kelslaman seseorang
adalali menlnggalkan apa yang bukan urusannya).

ا

189

Dan jika engkaa bertanya kepadaku: (Apa yang paling engkau
khawatlrkan darlku)? tentu aku akan memegang lisanku -
sebagaimana yang dilakukan oleh Rosul kitaI— kemudian aku
akan mengatakan : (Ini)!90. Dan jika engkau merasa heran maka
aku akan menjawab: (Alangkah malangnya Ibumu! Apakah ada
sesuatu yang menelungkupkan manusla dl neraka dl atas hldung
mereka selaln darl hasll llsan mereka?191(؛

Dan cukuplah bagimu sebagai contoh bahwa pernah suatu saat
dan ia melihatnya

sedang menarik-narik!9؛ lisannya. Maka 'Umar pun bertanya: [Apa
yang engkau perbuat wahai Kholifah Rosululloh? Maka beliau
menjawab: Sesungguhnya inilah yang telah menjerumuskanku ke

Umar $ masuk ke dalam rumah Abu Bakar

185 Qof : 18
186 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan A! Hakim, dan ini adalah hadits shohih

sebagaimana yang dikatakan oleh An Nawawi dan yang lainnya.
187 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan ini adalah hadits shohih.
188 Diriwayatkan oleh Al Bukhori dan yang lainnya.
189 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan ia menyatakan bahwa hadits ini hasan

sebagaimana yang dikatakan oleh Al ^afidh. Akan tetapi Al Mubarokfuri menukil
bahwa At Tirmidzi mengatakan: Hadits ini ghorib. Dan ia menyebutkan orang yang
menganggap hadits ini dlo'if . Akan tetapi Al Munawi mengatakan bahwa An Nawawi
mengannggap hadits ini hasan, dan bahwa Ibnu Abdil Barr menganggap hadits ini
shohih.

4

Dan memang begitulah keadaannya.
190 At Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan shohih.
191 At Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan shohih.
192 جبذ) ) dan (خنن) artinya sama.
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dalam berbagai kebinasaan)!33. la masih takut terhadap lisannya,
padahal ia adalah orangyangdikatakan oleh Umar٠; [Seandainya

man؛ Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh penduduk bum!
maka past؛ lebih berat imannya Abu Bakar).194

Sun^uh benar benarmengherankan perkara lisan itu!! Karena
(sesungguhnya seorang hamba Itu terkadang mengucapkan satu
kata yang dlrldhol Alloh yangtanpa dla sadarl dengan ucapannya
itu Alloh mengangkatnya berderajatderajat, dan sesungguhnya
seorang hamba itu terkadang mengucapkan satu kata yang
dlmurkal Alloh yangtanpa dla sadarl dengan ucapannya Itu Alloh
menjerumuskannyake dalamnerakajahannam)35. Maka (semoga
Alloh merahmatl seseorang yang berkata lalu la mendapatkan
keuntungan atau la dlam selilngga la selamatje: karena (diam
itu hikmah namun sedikitorangyang melakukannyajis?.

Maka alangkah beruntungnya orang yang diamnya berfikir dan
berbicaranya dzikir!!

Dan alangkah baiknyajika engkau membiasakan diri berbicara
dengan bahasa arab yang merupakan bahasa Al Qur'an, sesuai
dengan kemampuanmu!.

Demikianlah! Dan sungguh pena itu adalah wakil dari lisan!

Maka Jangan engkau tulis dengan tanganmu selain sesuatu...

Yang kamu bakal senang melihatnya pada hari kiamat nanti...

.193 Hadits ini sanadnya shohih sesuai dengan syarat Al Bukhori. Adapun As Suyuthi di
dalam Al Jami'ul Kabir menukil perkataan Ibnu Katsir: Hadits ini sanadnya jayyid.
Sementara di dalam Al Ahadits Al Mukhtaroh yang ditahqiq oleh Duhaisy dikatakan:
Hadits ini sanadnya hasan. Sedangkan Al Albani menyatakan hadits ini shohih.

194 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad shohih dari dia
- ('Umar), sedangkan riwayat yang secara marfu' (dari Nabi) tidaklah shohih, lihat
Kasyful Khofa. Adapun Adz Dzahabi, setelah mencantumkannya di Siyarul A'lam
An Nubala' ia berkata: Yang dimaksud Umar٠adalah penduduk bumi pada
zamannya.

195 Muttafaq 'alaih.
196 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Al 'Iroqi berkata: Hadits ini pada sanadnya yang

mursal para perowinya tsiqoh, sedangkan sanad yang musnad dlo'if.
pengan begitu hadits ini hasan karena ada penguatnya.

197 Diriwayatkan dengan sanad yang shohih dari Anas dari perkataan luqman Al Hakim
آقفأ•
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Apabila (rlba yang paling berat adalah seseorang mencela 

kehormatan saudaranya)198
, maka tidak aneh kalau (barangslapa 

yang berkata tentang seorang mukmln yang tidak ada pada dirlnya 

niscaya Alloh akan menempatkannya dalam lumpur kebinasaan 

- perasan penduduk neraka berupa nanah dan keringat mereka

198 Diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad qowiy. 
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- sampal la dapat membebaskan dlrl darl apa yang la katakan
dan la tldak akan bakal keluar).139

Namun jika orang yang dia gunjing itu memang seperti apa
yang dia katakana maka sesungguhnya (barangslapa memakan
daglng saudaranya dl dunla nlscaya kelak hari klamat akan
dlhldangkan kepadanya daglng saudaranya tersebut, lalu
dlkatakan kepadanya: Makanlah saat dia dalam kondlsl matl
sebagalmana kamu telah memakannya pada saat dalam kondlsl
hldup! Maka lapun memakannya sambll bermuka muram dan
berterlak-terlak).200

Mengapa tidak?! Sedangkan kata-katanya tentang saudaranya
tadi (seandalnya dlcampur dengan air laut sungguh air laut Itu
akan tercampurl)2٥i bau busuknya.

Dan sebaliknya dari hal ini:(barangsiapa membela kehormatan
saudaranya yang tldak ada dl tempat, nlscaya Alloh akan
membebaskannya darl apl neraka).202

Oleh karena itu, (waha! siapa saja yang menyatakan ،slam
199 Diriwayakan oleh Abu Dawud dan Ath Thobroni. Al Mundziri berkata: Hadits

ini sanadnya jayyid. Dan dinyatakan shohih oleh Al Alban؛. Sedangkan yang
lafadznya:

بتفادیاًقحتىجھنمنارفيالثھحبسھبھكبسھفیھلیسءبثيامرأدكزتن
فیھقالما

Barangsiapa menggunjing seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya
dengan tujuan untuk membuat orang tersebut tercela niscaya Ailoh akan
mengurungnya di neraka jahanam hinggs ia mendatangkan alasan yang dapat
membebaskannya dari apa yang ia ucapkan.
.. diriwayatkan oleh Ath Thobroni dengan sanad jayyid, sebagaimana yang
dikatakan oleh Al Mundziri. Sedangkan Al Haitsami mengatakan bahwa riwayat
yang disebukan dalam Al Mu'jam Al Ausath sanadnya dio'if, namun salah satu
sanad yang terdapat di dalam Al Mu'jam Al Kabir para perowinya tsiqoh, akan
tetapi dinyatakan dio'if oleh Al Albani.
Adapun yang dimaksud dengan ( الخبالذذغة ) adalah perasan penghuni neraka
sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadits marfu'.

200 Ibnu Hajar berkata: Hadits ini sanadnya hasan. Seingatanku Al Mundziri dalam At
Targhib Wat Tarhib lebih menganggap rojih kata "بفخ" daripada kata
silahkan diedit. Namun artinya sama.

201 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia mengatakan: Hadits ini hasan shohih.
202 Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

, makaبصبح
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dengan lisannya sementara Iman belum masuk ke dalam hatlnya: 

Janganlah kallan menggunjlng orang-orang lslam)203
, dan 

tutupilah aib mereka; karena (barangslapa mellhat suatu alb lalu 

la menutuplnya maka berarti la sepertl orang yang menghldupkan 

anak perempuan yang dlkubur hldup-hldup darl kuburnya).204 

2. MENYEBAR BERITA DENGAN
TUJUAN MERUSAK HUBUNGAN

ORANG ... 

(Tidak akan masuk surga tukang penyebar berita) 205
; karena 

( ... hamba-hamba Allah yang paling buruk adalah orang-orang yang 

kesana-kemari menyebar berita, yang suka memutuskan hubungan 

antara orang-orang yang saling mencintai, yang selalu berusaha 

membuat susah orang-orang yang tidak salah apa-apa). 206 

203 Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, dan sanad hasan. 

204 Dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Sementara yang 

dalam riwayat Ath Thobroni ada unsur dfo'if nya, namun dalam riwayat dia juga 

ada sanad yang lebih ringan unsur dlo'if nya sebagaimana yang dikatakan oleh Al 

Haitsami. Dan hadits ini dinyatakan d/o'if oleh Al Albani. 

205 Muttafaq 'alaih. 

206 Diriwayatkan oleh Ahmad. Berkata Al Haitsami: Di dalam hadits lni terdapat Syahrun 

yang statusnya muwatsaq dan dianggap dlo'if, sementara rowi lainnya muhtajjun 

bihim dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah satunya). 

Hal serupa juga dikatakan oleh Al Mundziri. Sementara Al Albani menyatakan 

hadits ini dlo'if. 
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...وملحقاتھالكذب٣٠
3. DUSTA DAN VARIAN-

VARIANNYA . . .

لھوأنت،نمدىبھلكھوحدیئاًأخاكعقدنأنخیانةكرث)
یئس)و،(سبعمابطلیحذذأنكذباًبالمركنى)بل،(كاذببھ
.((،اؤعموإ)الرجلهي)?م

منبھاأؤثذیغوي،جلساةبھایغجكبالكمةبتكلمالرجلإذ)و

،فیكذللالقولمبھلیفجكبالحدیثعقدثللذيوین)ف؛(الریا

.(لھویق،لھویق

إذاً؛(كتذبةفيشیئاًیفعلھلمثم!ھاك،تعاز:لصبيقالض)بل
أخاكقترال:لذا؛[خزلوالجذفيالكذبمن؛ضیصأحذال
منالعھدحسئإن)ف؛؟•٧فثحلعھموعداًقعذهوالنمانحھوال

یؤینال)و،الموعدوحلفالكذبالمنافقینستةومن،(اإلیمان
كانوإنآللموء،النوخةفيالكذبیرلقحتىكاهاإلیمائالعبن

.(صادقا

!؛

I؛
&

؛اا؛
؛
'
؛

؛

ذا

:
أ
ا

؛
أ
؛إ
؛
,اً ؛؛اًأ؛
اا.!

ا؛. 207 Hadits in؛ diriwayatkan oleh At Tirmidzi. Di dalam sanadnya ada ٢ow؛ yang dlo'if dari
sis؛ hafalannya sebagalmana yang dikatakan oieh Adz Dzahabi dan Al 'Iroqi. Adapun
Al Albani menyatakan hadits 'ini dlo'if. Akan tetapi At Tahanawi di dalam kitabnya
I'la-٧s Sunan berkata: Hadits ini memiliki syawahid yang hasan yang semakna
dengannya. Sementara Al Hafidh mencantumkannya dalam Fathul Bari dan diam
tidak mengomentarinya yang berarti menurut dia hadits ini hasan berdasarkan
kaidah yang ia tetapkan.

٥؛١

اًأ
'

اأ
i
ا
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وإنالكذبقزكلتنالجتةوسطفيببیت)Iنبیناقئثلوقد
.(مازحاًكان

؛

؛.

(Sungguh sangat besar pengkhlanatanmu jlka engkau
mengatakan sesuatu kepada saudaramu padahal la percaya

bahkan208kepadamu namun kamu berdusta kepadanya)
(cukuplah seseorang Itu dlsebut sebagal pendusta jlka dla
mencerltakan setlap apa yang dla dengar)2٥3, dan (sejelekjelek
pljakan seseorangadalali apa-apa yangmaslh berslfat dugaan).210

Dan (sungguh seseorang Itu terkadang benar-benar berkata
dengan satu perkataan yang membuat tertawa teman-teman
duduknya, sementara perkataannya Itu menjatuhkan dia sejauh
bintang tsurayya)211, maka (celakalali orang yang dla berbicara
dengan suatu pemblcaraan supaya dapat membuat tertawa suatu
kaum lalu dia berboliong. Celakalali dla ... celakalali dla).212

Bahkan (barangslapa mengatakan kepada anak kecll: Ambll
,nil؛ namun dia tidak memberikan apapun kepadanya maka

oleh karena itu fdusta itu tidak dibenarkan213ia telah berdusta)

208 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobrani, dan di dalamnya ada row؛ yang dlo'if,
namun telah muwatsaq sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami di tempat
yang lain. Dan hadits ini dinyatakan dlo'if oleh An Nawawi dan Al Alban؛. Al Hafidh
Ibnu Hajardi dalam Al Ishobah menukil perkataan Ibnu Mandah, a؛ berkata: Hadits
mi ghorib. Dan sepertinya setelah itu ia memberikan isyarat bahwa hadits ini kuat.
Bahkan Al 'Iroqi ketika mentakhrij Ihya-U 'Ulumid Din berkata tentang sanadnya
Ahmad dan Ath Thobrot ' :؟ Hadits ini diriwayatkan dengan sanad jayyid.

209 Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Muqoddimah kitab Shohihnya.
210 Diriwayatkan oleh Al Bukhori dalam kitabnya Al Adabul Mufrod, juga oleh Abu

Dawud dan Ath Thohawi dengan sanad shohih sebagaimana yang dikatakan oleh
Al Hafidh dalam Al Ishobah, dan dinyatakan shohih oleh Al Albani. 'Dugaan' yang
dimaksud dalam hadits ini kebanyakan digunakan untuk 'dugaan buruk'.

211 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Di dalamnya ada rowi yang dlo'if
sebagaimana yang dikatakan oleh Adz Dzahabi dalam MizanulI'tidal. Akan tetapi Al
'Iroqi berkata: Hadits ini diriwayatkan ole Ibnu Abi Dunya dengan sanad hasan .

212 At Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan. Dan memang demikian adanya.
213 Diriwayatkan oleh Ahmad dan di dalam , y. ١Ha /'ng/tfio' (keterputusan), akan tetapi

ngan sanad shohih pada riwayat IbnuAl Albani berkata: Hadits ini diriwayatkB:
Wahb dalam kitanya Al Jam؛' Fil Hadits.
Namun ada riwayat lain yang shohih dan mirip dengannya, silahkan lihat di At
Targhib karangan Al Mundziri, akan tetapi aku mengambil riwayat ini karena
ingin memakai lafadznya.

I
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214apapun bentuknya,baikdalam kondisi serius maupun main-main]
oleh karena itu, janganlah kamu berdebat, bercanda dan berjanji
kepada saudaramu dengan suatu janji lalu kamu mengingkarinya;
karena (sesungguhnya menjaga hubungan balk Itu termasuk darl
lman)2!5, dan di antara ciri-ciri orangmunafik itu adalah berdusta dan
ingkar Janji, dan (tldaklah berlman seorang hamba sepenuh Iman
hlngga la menlnggalkan dusta saat bercanda dan menlnggalkan
debat mesklpun dla benar).216

Dan sungguli Nabi kitaItelah menjamin (dengan sebuah
rumah dl tengah surga bagl slapa saja yang menlnggalkan dusta
walaupun hanya bercanda).217

i*ذوالآلھین***

4. BERMUKA DUA ...
ھؤالءیأفي،الوجھینذاهللاعندالقیامةیومالناسشؤتجدون...)

‘(بوجھھؤالءوبأي،بوجھ

؛(القیامةیومنارمنلسانانلھكانالدنیافيوجھاتيلھكانتن)و

سخظالفاسرضافيهللاسخطتن)ألن؛والقمئقالثداخنةفائثوا
214 A، Adabul Mufrod karangan Al Bukhori dari perkataan Ibnu Mas'ud dan a؛ shohih.

Al Busholrl berkata: Hadits Ini para perowinya tsiqoh. Dan Al Alban؛ menyatakan
hadjts ini shohih .

215 Diriwayatkan oleh Al Hakim sesuai syarat Al Bukhori dan Muslim, disetujui oleh Adz
Dzahabi, dan ini adalah hadits hasan.

216 Dirlwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobroni dalam Al Mu'jam Al Ausath. Al Haitsami
berkata: Hadits ini dalam sanadnya ada si Fulan yang belum pernah aku lihat ada
orang menyebutnya. Al Mundziri berkata ؛ Hadits ini pada matannya --- dalam
teks aslinya tertulis "matannya", tapi mungkin maksudnya "sanadnya" -pentj.---
ada orang yang saya tidak ingat derajatnya, sedangkan untuk matannya banyak
syawahidnya. Demikian juga yang dikatakan oleh Al Hahdh dalam Ta'jilul Manfa'ah.
Sementara Al Albani menyatakan hadits ini shohih li ghoirihi dalam Shohih At
Targhib. '

217 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini adalah hadits hasan.
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فيالثةأرفىوتن،سخطھفي،أرضاتنعلیھرنخط،علیھهللا
حق،رضاهفيأسخطھمنعنھوأرخى،عنھهللازفياباسسحط

دینفيآلیلؤذإیاك)نموإیاك،(عینھفيوعملھقوليویزینیزیقھ
؛

.(التھ

(...Kalian akan dapatl sejelekjelek manusla pada harl klamat
dl slsl Alloh adalali yang bermuka dua, la datang kepada suatu
kaum dengan satu wajah dan kepada kaum yang lain dengan
wajah yang lain lagl).218

Dan (barangslapa memlllkl dua wajah dl dunla, nlscaya dla
memlllkl dua llsan darl apl neraka pada harl klamat)213. Maka
waspadalah darj sikap basa-bas! dan mencari muka; karena
(barangslapa yang membuat Alloh murka untuk mencari rldlo
manusla nlscaya Alloh murka kepadanya, dan Alloli Jadlkan orang
yang la carl kerldhoanya dengan melakukan apa yang membuat
Alloh murka tersebut murka kepadanya. Dan barangslapa yang
mencari rldlo Allohdengansesuatuyangmembuatmanusla murka
nlscaya Alloli akan rldlo kepadanya dan Alloli akan menjadlkan
orang yang murka kepadanya lantaran melakukan apa yang
menjadlkan Alloh rldlo tersebut rldlo kepadanya, sehlngga Alloli
akan menjadlkan dlrlnya, perkataannya dan perbuatannya
Indah dl mata orang tersebut)223. Danjangan sekaltkali kemudian
(Jangan sekall-kall berubah-ubah slkap dalam menjalankan
agama Alloli).221

218 Diriwayatkan oleh Muslim.
219 Diriwayatkan؛ oleh Abu Dawud dan Al Bukhori di dalam kitabnya Al Adabul Mufrod

,dengan sanad hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al 'Iroqi.
220 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dengan sanad jayyid qowiy sebagaimana yang

dikatakan oleh Al Mundziri. Dan dinyatakan shohih oleh Al Albani؛
221 ^1 Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroni dengan dua

sanad yang mana para perowi pada salah satunya tsiqoh. Sementara Al Hafidh
, menyantumkannya dalam Fathul Bari dan diam tidak mengomentarinya.

k
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...وملحقاتھاالخیانة. ٥

5. KHIANAT DAN VARIAN
VARIANNYA ...

أة)ف؛(خانھفقدغیرهفيالؤئدیئتمبأأخیھكلأشارذن.٠٠)
صخوالقنسوال،(خانكمنوالي،ائقتتكھسإلىاألمانة

فلیسعقنامن)ألن؛اإلسالمأھلمنألحدعئىقلبكیوماًوفي
.(منا

هللابأمانةالمتجالسانیتجالس...)إذ؛الرإفشاءالخیانةصوإن
إذا)بل،(تجالىماصاحبھكلیفثيأنألحدھماتجلفال؛تعالى

.(أمانةفيالقثثثممحدیثالرجلحذث

(...Barangslapa memberlkan saran kepada saudaranya
dengan sesuatu sementara la tabu bahwa yang benar itu
bukan yang d!a sarankan berarti dia telaJi berkhianat)222. Maka
(tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakannya
kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang
berkhlanat kepadamu)223. Dan janganlah pernah satu haripun
kamu berada pada waktu sore atau pag! sementara dalam hatimu
ada kecurangan kepada orang Islam; karena (barangsiapa curangا

222 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan Abdul Haq diam tidak
mengomentarinya, sedangkan Ibnul Qothon mengomentarinya sebagai hadits
dlo'if, dan dinyatakan hasan oleh Al Albani.

223 At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan ghorib. Namun perkataannya ini dikoreksi oleh
para ulama'. Adapun Jbnul Jauzi, ia berkata: Hadits ini semua jalurnya tidak shohih.
Sedangkan Al Baihaqi berkata: Hadits ini diriwayatkan dengan sanad dlo'if . Akan
tetapi Al Hafidh As Sakhowi berkata: Jika seluruh sanadnya digabungkan maka
dapat menguatkan hadits ini. Adapun Al Albani menyatakan hadits ini shohih .

,؛
r

؛
Iن
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224kepada kita maka a؛ bukan termasuk dari golongan kita).

Dan sesungguhnya di antara bentuk pengkhianatan itu adalah
menyebarkan rahasia seseorang: karena (...setiap dua orang
yang berkumpul itu memikul amanati Adoh ta'ala, setiingga
tidak boleh salati seorang dari keduanya menyebarkan apa
yang dikhawatirkan oleh temannya)225, bahkan (jika seseorang
mengajak bicara dengan suatu pembicaraan lalu ia menoleh^e,
maka itu adalah amanat).227

t
f

224 Diriwayatkan oleh Muslim.
225 Diriwayatkan oleh Abu Asy Syaikh dan Al Baihaqi dalam Syu'abu، Iman, dan ia

berkata: Hadits ini mursal jayyid.
Maka bagi yang berpendapat hadits mursal itu dlo'if berarti ia menganggap

٥/٣١٥hadits ini.
226 Tambahan editor:

Menoleh di sini maksudnya adalah: menoleh ke kanan dan ke kiri karena
khawatir ada yang tahu, atau menoleh berarti pergi, yakni berbisah dengan
yang diajak bicara.

Di dalam kitab 'Aunul Ma'bud 'Ala Sunani Abi Dawud saat menjelaskan
hadits ini (no. 4868) dikatakan: ( jika seseorang bicara) maksudnya adalah
berbicara kepada seseorang, (dengan suatu pembicaraan) maksudnya adalah
pembicaraan yang ingin dia sembunyikan, (kemudian ia menoleh) maksudnya
adalah menoleh ke kanan dan ke kiri harena khawatir ada yang tahu, (maka
ia) maksudnya adalah pembicaraan tersebut, dan dirimu sebagai orang yang
dipercaya atas berita tersebut.

Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud berbicara di sini adalah
bercerita,ia merupakan amanah yakni bag؛ yang diajak bicara.Maksudnya adalah
hukumnya seperti amanah sehingga tidak boleh teledor dalam menjaganya
yaitu dengan menyebarluaskannya. Ibnu Ruslan berkata: Menolehnya dia itu
merupakan pemberitahuan kepada orang yang diajak bicara bahwa dia itu
khawatir ada orang yang mendengar pembicaraannya. Maka menolehnya dia
ini dianggap mewakili ucapan (rahasiakanlah berita dariku ini), maksudnya
ambillah inOrmasi ini dariku dan rahasiakanlah, sehingga informasi tersebut
adalah amanah bagimu.
Dan Ibnul 'Alqomi berkata: Maksudnya adalah apabila ada seseorang yang
berbicara kepadamu dengan suatu pembicaraan lalu dia pergi dari sisimu,
maka pembicaraannya tersebut menjadi amanah bagimu sehingga kamu tidak
boleh teledor dalam menjaganya. Di sini 'menoleh' ditafsirkan dengan 'pergi'.
Dan yang kuat adalah pendapat yang pertama.

227 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia menyatakan bahwa hadits ini hasan, dan
memang begitu adanya.
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...والزفقالفحش٦٠
6. KASAR DAN LEMAH

LEMBUT ...
ذلكأجلمن؛(القیامةیویمشھداءوال؛شفعاالتئانونیحكونال)
.(ابذيءوال،الفاحشوال،التئانوال،بالغئانالمؤمنلیس)

ھاھم؟عنھمهللارئيالصحابةعندالمسلملعنعظمأتعلم
منبابأأققذأنھرأیناأخاهقنصالرجقرأیناإذاكنا]:یخبروننا

.[الكبائر

ویؤمن،خیرهیرىمنخیكم؟شھممنمجیركمأخبكمأال)
شؤاباسإن)و،(شرهیؤننوالخیرهیرسالتنوشؤئم،شؤه

إن)بل،(وحشھاتقاةاباسركھتنالقیامةیویمهللاعندمنزلھ

الئحشظاھزقذروا؛(شرھماتقاءیھكرمونالذیناباسشرار
فاحشكلیكره)و،(وبغخشالفحشنجبالهللاإن)ف؛وباطنھ
.(ئقثحش

القیامةیولمخطایااباساًءظلم]ف؛الباطلفيوالخوضوإیاك

إنھأي...الخموروتجالسالملوككتجر؛٤الباطلفيخوضاأكآلھم

.نحوذلكأوأوستقعوقعثتعاصفيالكالم
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بنزعوال،رنھإالشيءفيبئونالالرفقنران؛بالرفقوعلیك
•(الخیزلغدتجرمالرفقتجزممذ)و،(شاقھإالشيءمن

،كایھماوالفعالالتقالفيوالرفق

لتالثھئئرحمةبتا)
.(..حذیكین

بأھلشیئاًلیستعنتنوإنھ،مأمورةفإنھا)؛تتعلھاالالربحوحق
القراجاءنا-الشیطانوھو-الشیطانوحى،(علیھاللعنةرحعت
•(سرهونبالوقعونوا،الشیطانثسواال):صریحاًالنبوي

بضحىفكیف!؟بالعلماءفكیف؟!؟بالمؤمنفكیف
.عنھماهللارئي!!!؟السرین..؟اثنینیحیرفكیف

:النبوةصیدلیةمنالممحاةھذهإلىفالحاًأمركعلىعطتفإن

.(ركعتانلحاءكلتكفر)

آلنئثواائعدعلیحلفظابنتزقؤ،

.ر

النوومب

!

(Orang-orang yang suka melaknat itu pada hari kiamat tidak
bisa memberikan syafaat atau menjadi saksi)228; oleh karena
itu (orang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, atau
melaknat, atau kasar, atau berbuat hina) .

Apakah kamu tahu seberapa berat masalah melaknat orang
Islam menurut para sahabat i ? Inilali mereka memberitahukan
kepada kita: [Kami jika melihat seseorang melaknat saudaranya

228 Diriwayatkan oleh Muslim.
229 At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan ghorib. Juga Al Bazzar dengan sanad hasan

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Hadits ini shohih.

I
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maka sungguh kami mengan^ap ia telah mendatangi pintu dari
pintu-pintu dosa besar].230

(Maukah kalian aku tunjukkan orangterbaikdl antara kalian
dan orangterburuk dl antara kalian? Orangyangterbaik dl antara
kalian adalali seseorang yang orang lain selalu menaruh harapan
akan kebaikannya dan yang tldak pernali dikliawatlrkan akan
berbuat jahat, dan orang yang terburuk dl antara kalian adalah
seseorang yang orang lain memilikl lag! harapan kepadanya

untuk berbuat baik dan selalu mengkhawatlrkannya akan berbuat
jahat)23i, dan (sesungguhnya yang paling buruk kedudukan dl slsl
Alloli pada hari klamat nanti adalah orang yang dltinggalkan
orang lain karena dikliawatlrkan kekej؛annya)232, lebih dari itu
(sesungguhnya manusla yangpalingburuk Itu adalah orang-orang
yang dlhormatl karena dikliawatlrkan kejaliatan mereka)
maka tinggalkaniah perbuatan keji baik yang dhahir maupun yang
batin, karena (sesungguhnya Alloh itu tldak menclntai kekejian
dan perbuata

'

n kejl)23٩ dan (Alloh Itu membecl setlap orang yang
kejl dan orang yang berperllaku keji)'' ؛؛ .

233

Dan janganlah kamu berbincang-bincang dalam kebathilan,
karena [manusia yang paling besar dosanya pada hari kiamat
nanti adalah orang yang paling banyak berbincang-bincang dalam
kebath!lan]236: seperti berbincang-bincang tentang kebengisan para
raja dan perkumpulan-perkumpulan khamer ... artinya ini adalah

230 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dalam Al Mu'jam At Ausath dengan sanad jayyid
sebagaimana yang dikatakan oieh Al Mundziri dan Al Haitsami.

231 Diriwayatkan oleh Ahmad dan At Tirmidzi. Berkata Al Haitsami: Para perowi salah
satu darinya adalah para perowi yang digunakan dalam Ash Shohih (Al Bukhori dan
Muslim, atau salah satunya). Dan Adz Dzahabi berkata: Hadits ini sanadnya jayyid
sebagaimana yang nukil oleh Al Munawi.

232 Muttafaq 'alaih.
233 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dinyatakan shohih oleh Al Albani. Mungkin dia

meriwayatkan secara maknanya saja karena hadits ini juga diriwayatkan melalui
'Aisyah, dalam cerita yang sama. Maka silahkan diteliti kembali.

234 Diriwayatkan oleh Muslim.
235 Al Mundziri berkata: Salah satu sanad yang dipakai Ath Thobrani pars perowinya

tsiqoh. Dan hadits ini dinyatakan hasan oleh Al Albani.
236 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya secara mursal namun para perowinya tsiqoh.

Juga diriwayatkan oleh Ath Thobroni secara mauquf sampai Ibnu Mas'ud dengan
sanad shohih. Perkiraan kuat saya ini adalah perkataan Al 'Iroqi ..
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berbincang-bincang tentang kemaksiatan yang telah terjadi atau
yangakan terjadi atau yangsemisal dengannya.

Dan hendaklah engkau bedemah-lembut, karena (sesungguh-

nya tidaklah sikap lemah-lembut itu berada pada sesuatu
melainkan a؛ akan menghiasinya, dan tidak a؛ dicabut dari
sesuatu melainkania akan memperburuknya)237, dan (barangsiapa
terhalang dari sikap lemah-lembut berarti dia terhalang dari
segala kebaikan).238

؛
Dan sikap lembut itu bisa berupa perkataan maupun

perbuatan.
؛ (Maka berkat rahmat Alloh engkau, Muhammad berlaku

lemah-lembut kepada mereka. Sekiranya engkau berslkap
kasar dan berkerashatl, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sek؛tarmu..}239.

Sampai angin sekalipun jangan engkau melaknatnya:
(karena sesungguhnya angin itu berliembus atas perintah,
dan karena sesungguhnya barangsiapa melaknat sesuatu
yangtidak berhak untuk dilaknat, niscaya laknat itu kembali
kepada dirir,ya)240. Sampai setan sekalipun — padahal ia
setan —, telah sampai kepada kita ketetapan NabiIsecara
tegas: (Janganlah kalian mencaci setan, namun mintalali
perlindungan kepada Alloh dari keburukannya).

؛
f؛
ا؛٠

1
' أ241

ا
Lalu bagaimana dengan seorang mukmin? lalu bagaimana

dengan para Ulama??! Lalu bagaimana dengan para sahabat
Rosul??! Lalu bagaimana dengan dua manusia terbaik -- Abu Bakar
237 Diriwayatkan oleh Muslim.
238 Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad.
239 A، 'Imron: 159
240 Sabda ini beliau ucapkan kepada orang yang selendangnya tercabut oleh angin.

At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan ghorib. Sementara Al Mundziri menukil
perkataannya: Hadits ini ghorib. Namun ؛ة mengoreksinya dan menyatakan hadits
ini kuat. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.
Larangan memaki angin juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh
Al Hakim, hadits tersebut dia nyatakan shohih dan disetujui oleh Adz Dzahabi.
Sedangkan An Nawawi berkata: Hadits ini sanadnya hasan.

241 Diriwayatkan oleh Abu Thohir Al Mukhollish dan Ad Dailami dengan sanad shohih.

؛
1
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Ash Shiddiq dan 'Umar bin Khothob?? Semoga Alloh meridtio!
keduanya.

Jika engkau terlanjur karena tidak mampu mengendalikan
sikapmu maka gunakanlah penghapus kesalahan yang bersumber
dari apotek nabawi berikut ini, yakn!: (Penghapus dosa darl setlap
pertengkaran dan sallngmencela Itu adalah sholat dua rakaat).242

...الیطء٧٠
7. DEBAT ...

قزكتن)ن؛(...الجذلاوتواإالعلیھكانواھذىبعدقولمنؤما)
وھوتجىبركھومن،الجتةوبضفيبةلھبئنیؤوھوءالمما
فيبیتزعیلمأنا):یومذات*رسولناصذحبل،(وسطھافيلھبى

.(تجفاًوإنكانضالجتةلمنتركالبرإء?ز

أنجنإفيأحفيالحقذقباًفيأكونألن)):مبدأحاألتتمثلولیقك

.«أكونرأسأفیالباطل

(Suatu kaum itu tidak akan tersesat setelah mendapat
petunjuk yang mereka anut sebelumnya melainkan setelah
mereka diberikan kemahiran berdebat...)243. Oleh karena itu,
(barangsiapa meninggalkan debat pada saat dia di pihak yang

242 Al 'Iroqi dan Al Haitsami menyatakan bahwa sanad Ath Thobroni dlo'if. Juga
diriwayatkan oleh Tammam dan Ibnul A'robi sedangkan sanadnya hasan sebagaimana
yang dikatakan oleh Al Alban ؛.(،التحا ) artinya adalah ایاسن) [bertengkar]) dan اتسابن)
[saling memak؛]).

243 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia mengatakan: Hadits ini hasan shohih. Dan
Al Hakim menyatakannya sebagai hadits shohih dan disetujui oleh Adz Dzahabi di
dalam kitabnya Talkhishul Mustadrok.
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salah nJscaya akan dibangunkan baginya sebuah rumah d؛
seke.illng surga. Dan barang yang menlnggalkannya pada saat
dia berada d! pihak yang benar nlscaya akan dibangunkan

bahkan pada
suatu hari Rosululloh $ bertutur: (Aku menjamin sebuah surga di
sekeliling surga bag؛ orang yang meninggalkan debat meskipun
dia d! pihak yang benar).

؛
؛:؟'-،
؛؛ 244baginya sebuah rumah di tengah-tengah surga)
؛

؛؛؛
245

Dan alangkah baiknya jlka perilakumu itu merupakan praktek
dari prinsip: “Sungguh menjadi eko٢ dalam kebenaran itu lebih aku
cjnta ؛ da ٢؛ pada aku menjadi kepala dalam kebath؛lan''.24e

ا

؛

••واكؤاضعالببر٨٠

8 SOMBONG DAN؛
؛؛،

RENDAH HATI ...
قزاصعواأنإفيأوسهللاإن)و!بتواضعقحيالسنابلنتألى

؛(زقعھإاللأحذتواضعما)و،(٠٠. ى ویفحرأالحى
حد حد

.(...سدعئبرحعغثھال)ألئ1ئعھ
244 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At Tlrmidzj. Dan At Tirmidzi menyatakan bahwa

hadits ini hasan, sebagaimana yang dinukil oleh Al Mundziri.
245 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad jayyid.
246 Perkataan yang benar dari salah seorang pemuka, ahli faqih dan ulama' Bashroh

yang bernama Ubaidulloh bin Al Hasan. Dia menjabat qodll di Sana. Kata-kata
ini dia ucapkan kepada murudnya yang bernama Ibnu Mahdi untuk mengingatkan
kesalahannya. Silahkan lihat Tahdzibut Tahdzib karangan Ibnu Hajar yang mana
kitab aslinya adalah karangan Al Mizzi.
Tambahan editor:

Tahddzibut Tahdzib karangan Al Hafidh Ibnu Hajar adalah ringkasan dari kitab
Tahdzibul Kama! Fi Asma-ir Rijal karangan Al Hafidh Jamalud Din Al Mizzi yang
juga merupakan ringkasan dari kitab Al Kamal FAsma-ir Rijal karangan Al
Hafidh 'Abdul Ghoni Al Maqdisi).

I

k
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انتعش:لھوقیلیحكمھتعالىهللارفعھلتواضعإذاالعبدإن)و
قحكبروإذا،كبیرالناسأعینوفي،حقیرنفسھفيفھو،هللاقعشك
فھو،هللاحتأكالحتأ:وقال،األرضإلىهللاوھصھظوزهودا
نفسھفيقثئلمتن)بل،(حقیرالناسأعینوفي،عظیمنفسھفي

.(غضبانوھوعلیھهللالمئمسبتھفيواختال

بالآدمولدسیدوأننتاتواضعلثاأریغماهللارسولیاوأيأبيیداك
.(العبدیجلسكماوأجیش،العبدیأكلكماآئق):ننازع

.!إلیھوبماتجتقرأنشمزاً؛المروكفى

حثماًمئقھحریراًكانولوإوازاتھافيوالعیشالذاتحشإن
الحالفيوھو؛(الناسوعتظالحقنبظرتن:لكش١)و،باالختناق
.والمقال

،(مالًكانإذ)و،(نفسكولوعلىالحققل)ف؛أخواللسانوالقلم
.(أشیاءھمالناسقبخسواواال

إذابالثناءلسانكینطلقأنأواآلراءلألشخاصتقییمكفيوإیاك

؛المطاعنقتلئعشزلحتقئوستأوئستماوإذا،إلیكأخبئما

سھااععإواقإذ،الثنقابفيیلممركثنؤسثم}أھلمنفتكون
.{سحثلوئھلمإذاسھایعطلللمؤإن،زخوا

الئاسغلىاثقاالإذا}ممنتحكونأنإیاكثموإیاك،تنصفاًفطن
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.تئئؤقذئ.

لھاوھولفسھمهينرببأال،مهينلھاوھولفسھ؛؛مكررتأال

!اآلخرةذلةمنأھونالدنیارئة،!نكرم

؛
اا

؛؛
Tangkai yang penuh berisi dengan buah itu akan menunduk

karena rendah hat؛!! Dan (sesungguhnya Alloh mewahyukan
kepadaku agar kalian rendah hatl hlngga tldak ada seorangpun
yang membanggakan dlrlnya atas orang lain ...)247. dan (tldaklah
seseorang merendahkan hatl karena Alloh melalnkan Alloh akan
mengangkat derajatnyajs. Maka dapat dipahami sebaliknya
batiwa (barangslapa yang menyombongkan dlrl nlscaya Allof,
akan merendahkannya...)243.

r

؛
:
'

إ

Dan (sesungguhnya seorang hamba Itu jlka merendahkanhatl
karena -Alloli niscaya Alloli akan menlngglkan derajatnya dengan
hlkmah-Nya dan dlkatakan kepadanya: Angkatlah kepalamu
karena Allohtelahmengangkatkedudukanmu.Padaliallamenurut
dlrlnya hlna sedangkan menurut orang lain la orang besar. Dan
apablla seorang hamba Itu sombong dan melampul kadarnya
maka Alloah akan menjerembabkannya ke tanal, dan dlkatakan
kepadanya; Menjauhlah kamulllSemoga Alloli menjauhkanmu.
Padahal dla menurut dlrlnya sendlrl besar namun menurut orang
lain la hlna)25٥. Bahkan (Barangslapa menganggap dirlnya besar
dan berlagak dalam berjalannya nlscaya ia akan bertemu dengan
Alloh dalam keadaan murka kepadanya).

أ ,

ا

ة251

247 Diriwayatkan oleh Muslim.
248 Diriwayatkan oleh Muslim dan Ad Dariml.
249 Diriwayatkan dengan sanad shohih .
250 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Hlbban dengan sanad hasan. Hadits ini

shohih / dan yang senada dengannya juga diriwayatkan oleh Ath Thobroni dan Al
Bazzar. Al Mundziri berkata: Hadits ini sanadnya hasan.

251 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath٢hobroni. Al Haitsami berkata: Hadits ini para
perowinya adalah para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih ( Al Bukhori
dan Muslim, atau salah satunya). Sedangkan Al Mundziri berkata: Hadits ini para
perowinya muhtajjun bihim dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau
salah satunya). Hadits ini dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan tidak dikomentari
oleh Al 'Iroqi, dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.



MANHAJ HlDUP Syaikh Muhammad Wail Al Halwani
114

WahaiRosululloh, ayahdanibuku sebagaitebusanmu, alangkah
tin^inya sikap rendah hatimu. Padahal engkau adalah pemuka

anak Adam tanpa ada yang memperselisihkan. Yaitu ketika engkau
bersabda: (Aku makan sebagalmana hamba sahaya makan, dan
aku duduk sebagalmana hamba sahaya duduk)252.

Dan cukuplah seseorang itu dian^apjahat ketika dia menghina
a pa yangdihidangkan kepadanya!22؛

Sesun^uhnya cinta mater؛ dan kehidupan dengan segala
gemerlapannya, walaupun ia sutera, sudah pasti akan berakhir
dengan cekikan. Dan (orang sombong Itu adalah orang yang
menolak kebenaran dan meremehkan orang lain)
bisa berbentuk sikap maupun ucapan.

254 dan hal itu

Dan pena itu adalah saudara lisan. Maka (katakanlah yang
benar walaupun meruglkan dlrlmu sendlrl)255, (walaupun pahltje,

dan Oanganlah kalian mengurangl hak orang lain sedlkltpun}252.

Dan pada saat engkau menilai seseorang atau suatu pendapat,
janganlah kamu biarkan lisanmu menghamburkan pujianjika kamu
diperlakukan secara baik. Namun jika engkau dilupakan atau
berusaha dilupakan, engkau mencari-cari celah untuk mencela. Jika

252 A، Haitsam؛ berkata : Hadits ini sanadnya hasan. A. Munawi juga berkata: Lantaran
banyaknya jalur periwayatan hadits ini maka oieh penulis diberi kode hasan, dan
dinyatakan shohih oieh Ai Albani.

253 Sebagian sanadnya hasan sebagaimana yang dikatakan oleh At Mundziri.
Sedangkan pada sanad Abu Yata terdapat ٢owi yang tidak dikenal oleh Al Haitsam ,؛
dan disebutkan dalam Mizanul I'tidal datam golongan salah satu hadits munkardari
sekian hadits munkar yang diriwayatkan oteh salah satu perowinya. Dan oteh Al
Albani hadits ini dinyatakan dlo'if.

254 Diriwayatkan oleh Muslim.
255 Diriwatkan oleh Ibnun Najjar. Al Albani berkata: Hadits ini shohih ؛1 ghoirihi. Akan

tetapi Al Hahdh Ibnu Hajar dalam At Talkhis Al Habir menyatakan hadits ini dlo'if.
Sebelum dia Ibnul Mulaqqin sudah berkata: Hadits ini ghorib ... di dalam sanadnya
ada unsur dlo'if nya .

255 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan di dalamnya terdapat rowi yang derajatnya
munkarut hadits.
Akan tetapi menurut Ahmad hadits ini shohih. Dan hadits ini memiiiki syawahid
sebagaimana yang dikatakan dalam Kasyful Khofa . Sedangkan Al Haitsami
berkata : Salah satu dari dua sanad Ahmad para perowinya tsiqoh. Dan hadits
ini tercantum dalam kitab Shohih Ibni Hibban. Adapun Al Albani berkata : Hadits
\١٢\ shohih li ghoirihi.

257 Al A'raf : 85
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seperti itu maka kamu termasuk dalam golongan: (Dan dl antara
mereka ada yang mencelamu tentang sedekah. Jlka mereka
dlberl baglan mereka bersenang hat) dan Jlka mereka tldak dlberl
baglan tlba-tlba mereka marah}258.

Makajadilahorangyangadil,danjanganlahsekalilagijanganlah
engkau termasuk dart orang-orangyangjapablla menerlma takaran
darl orang lain mereka mlnta dltakar secara pas}253.

ا

Ingatlah, bisa jadi orang merasa tengah memuliakan dirinya
namun sebenarnya ia sedang menghinakan diri. Ingatlah, bisa
jadi orang merasa tengah menghinakan diri namun sebenarnya ia
sedang memuliakannya!2g٥. Dan kehinaan di dunia itu lebih ringan
daripada kehinaan di akherat!.

:

ي

أ
ا

و

ا...السخرية.٩

9. MENGOLdOLOK ...
والسخریة،{ثئھتمحیرایتثوبواأنغشيئنعؤمیحزآل}

؛واإلیماءباإلشارةتحثونوقد،والقولالفعلفيبالمحاكاةتحون

والمحاكاة،(یمذاكذاليوإئإنساناًحاكیغألياحبما!وإلثھ)ف
.غساولعسغھ،٤سخريبحضوره
.ألخیكالشماتةقظؤرفال!السخریةاًلحثالشماتةإنوحیث

؛

258 At Taubah: 58
؟25 Al Muthoffifin: 2
280 Diriwayatkan oleh Ath Thobron؛ dan Abdu bin Humaid dalam tafsirnya. Dan hadits

' ١^١ dlo'if atau dlo'ifJiddan.
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{Dan Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain
karena blsa Jadl mereka yang dOok-olok Itu leblh balk darlpada
mereka yang mengolok olokj28i. Dan mengolokolok itu bisa dalam
bentuk menirukan perbuatan dan perkataan orang lain dengan
maksud meledek,danjugaterkadangb ؟٢ upa isyaratdan kode,maka
(deml Alloh!aku tldaksuka Jlka aku menirukan seseorangdengan
maksud meledek walaupun aku mendapatkan Ini dan Itu)2g2, dan
menirukan seseorang dengan maksud meledek Itujika dilakukan di
hadapan orangnya maka itu adalah mengolok-olok, sedangkan jika
dilakukan ketika orangnya tidak ada maka itu adalah ghibah.

Dan oleh karena menunjukkan rasa gembira atas bencana
orang lain - nyukurin / meledek — adalah saudaranya mengolok-
olok,maka janganlah meledek / nyukurin saudaramu saat tertimpa
musibah.263

261 A، Hujurot: 11
262 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan At Tirmidzi, dan At Tirmidzi menyatakan

bahwa hadjts ini shohih.
263 Mengjsyaratkan kepada sebuah hadjts marfu', yang kalimat lanjutannya adalah:

ویبتلبكالنھفیرحمھ..
... lalu Alloh merahmatinya dan menimpakan ujian kepadamu ٠٠

Diriwayatkan oleh At Tjrmjdzj an a؛ mengatkan: Hadjts jnj hasan ghorib. Dan
Ibnul Jauzi mengklajm bahwa hadjts jnj maudlu', namun pendapatnya jni
djbantah oleh al Al ١Ala-i. Sjlahkan Ijhat catatan-catatan Al Hafidh atas hadjts-
hadjts Al Misykat yang mendapat krjtjkan, juga'Uhfadzul Ahwadzi. Al Mubarokturi
menukjl perkataan Al Qarj: Al Qarj berkata: (فبرحممھ) dengan manshub sebagaj
jawabun nahyi. Namun pada salah satu salinannya — yaknj salinan Al Misykat
— tertulis marfu'/ dan jnj lebih selaras sesuaj dengan sajak yang menjadi
'athf kalimat setelahnya. Sedangkan Ath Thoyyibi tjdak menyebutkankecualj
manshub / sebagajmana yang djkatakan oleh Al Munawi. Adapun Al Albanj

menyatakan hadjts jnj dlo'if.
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...التئ٠١٠
10. MENGUNGKIT-UNGKIT

(A S A ...

،ینغرإلیھموال،القیامةیومهللاإعفثئھمال...)الذینالثالثةمن

الآمنواالذینأیھایا}ؤ؛(التئان...أیمعذابولھمألیھموال
!ئداعبینكنتمولو،{واألذىبالتئصدقاتئمألنوا

.(حقاًإالأقولالإفي:فال!قداعبناإنك!هللارسولیا:قالوا)

ا٠

ا
:

إ

'

؛
ا

Di antara tiga orang yang (...pada hari kiamat Alloh tidak
berbicara kepada mereka, tidak melihat kepada mereka dan tidak
menyucikan mereka, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih.
..adalah orangyangsuka mengungkitungkttjasa)264. Makafwahai
orang-orang yang beriman janganlah kalian merusak sedekah
kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakltl perasaan
penerimanyajg, walaupun hanya bercanda!

I

!

؛

(Mereka bertanya: Wahai Rosululloh! Bukankah Engkau
juga bercanda dengan kami! Beliau menjawab:Namun aku tidak
berkata kecuall yang benar!)286.

I
I

t

264 Diriwayatkan oleh Muslim.
265 Al Baqarah: 264
266 At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shohih. Dan sanad Ahmad hasan sebagaimana

yang dikatakan oleh Al Haitsami.

L
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...المذح١١٠
11. MEMUJI . . .

،غثثھیقطعبماغیھمكظروافال؛(األاًحفإنھ؛ولتمادخإیاكم)

.(أحداًهللا،>،ارلوال،خسسھوهللا،فالناًاحستب):وقل

مازخنكالذيھومدلحھمولیسالناسبمدحتفرحوكیف

.{قئیئروبذیك)؟هللاقشلوإنما،بھندلحث

:اآلیتینھاتینوتأمل

.(ائقشنخؤاًغئلم،اًئثذطلمبزكؤاقآل)-
.(احداًبداًمنیئطلمركاناورحمتھغئاًطلمهللاقشلزقؤآل)-

.[یعلمونالماليواغفر،یقولونبماثؤاخذفيالاللھم]:ھناوردد

(Janganlah kalian sallng memuji, karena memuji itu berartl
maka janganlah kalian menyanjung orang lain

secara berlebihan sehingga memotong lehernya, tapi jika kalian
hendak memuji maka katakan; (Aku menilal s! fulan Itu demlklan,
dan hanya Alloh semata yang berhak menllalnya secara tepat,
dan aku bukan hendak mendahulul Alloh dalam menilal baik
seseorang).

267menyembellh)

268

267 - Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Ath Thohawi dalam Syarhu Musykilil
Atsar. Hadlts ini sanadnya hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Al Bushoiri, dan
dinyatakan hasan oleh Al Alban؛.

268 - Muttafaq 'alaihi, bunyi hadltsnya:

:فلیقلمحالةالأخاهمادحأمنحكمكانصن!صاحبكعنققطئت!ویلك

كانإنوكذاكذاأحعیشبھأحدأهللاعلى،اراوالحسیبھوهللافالنأأحبتب
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Danbagaimanakamusenangdenganpujianmanusiasementara
pujian mereka itu bukanlah yang manjadikanmu memillkl apa yang
karenanya kamu dipuji, akan tetapi semua itu hanya semata-mata
karunia Alloh? {maka hendaklah mereka merasa senang dengan
ha. JtuJ289.

Dan coba perhatikanlah dua ayat berikut :

{Maka janganlah kalian menganggap dlrl kalian Itu
sucl, karena Dla-lah yang Maha mengetahul slapa yang
bertakwaJ27٥.
{Dan seklranya bukan karena karunia dan ralimat Alloh
kepada kalian, nlscaya tldak seorangpun dl antara kalian
yang berslh selama-lamanyaj?!.

Dan di sinilah hendaknya kamu selaiu mengulangi ucapan:
[Ya Alloh janganlah engkau hukum aku lantaran apa yang mereka
katakan dan ampunilah aku dari apa-apa yang tidak mereka
ketahuij.272

منھذلكیعلم

Ceiakaiah kamu؛ kamu teiah memotong ieher temanmu؛Barangsiapa di antara
kalian ada yang harus memuji saudaranya maka hendaknya ia berkata: Aku
memandang si fulan itu demikian dan aku bukan hendak mendahului Alioh
daiam meniiai baik seseorang. Aku memandang dia itu demikian dan demikian.
Jika memang ia mengetahui bahwa orang yang dia puji itu memang seperti
itu.

269 Yunus: 58
270 An Najm: 32
271 An Nur: 21
272 ١Diriwayatkan oleh Al Bukhori dalam Al Adabul Mufrod, dan sanadnya shohih

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Albani. Adapun bunyinya:

...:نوقالإذا.اببيأصحابمنارجلكان
Dahuiu kaiau ada seseorang dari sahabat NabiI jika dipuji ia berkata: ....
Dalam Fathul Bari, Al Hafidh Ibnu Hajar berkata: Sejumlah salaf berkata: Jika
seseorang dipuji dihadapannya hendaknya ia berkata:#

یظنونمماخیراواجعلني،یقولونبماتؤاخذفيوال،یعلمونالمااغغرلياللھم
Ya Aiioh ampuniiah aku dari apa yang tidak mereka ketahui, dan janganlah
Engkau hukum aku iantaran apa yang mereka katakana, dan jadikaniah aku
lebih baik dari apa yang mereka sangka.
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...الثجر.ب
B. BANGGA DIRI .. .

.(بنفسھالمرهوإعجات،متعھؤى...):الثالثالنغیالتض

،حسد،حعد،ءبا:الكرأسبابمنأربعةراعوھو!؟الكیف
عحى

!ذلكمنأكبزھوماعلیكملخقتثنببونتكونوالملو)و

،صغیراًعینيفياجعلني...،اللھم:دعائكمنفلیكن؛(الثجب

.كبیراًالناسأعینوفي

إذا((ف؛برأیھرأيذيحكلإعجابرأیتإذابرأیكثنیاًواحذرأن
ةع

.((التثورةصعنئھالرأيصدئ
Di antara tiga ha, yang membinasakan adalah: (...hawa

nafsu yang d ؛؛ kut؛ dan berbangganya seseorang dengan dirinya

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman.

Dan Al Hafidh diam tidak mengomentarinya. Riwayat yang senada juga
dicantumkan oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang
bersambung kepada Al Auza'i, bahwa ia mengatakan apabila ada orang yang
memujimu di hadapanmu maka ucapkanlah: ...
Ucapan seperti ini juga ada riwayatnya dari Abu Bakar مأل , yang disebutkan
oleh An Nawawi dalam kitabnya Tahdzibul Asma' Wal Lughot dengan lafadz:

مماخیراًاجعلنياللقلم،منھمبنفسيأعلموأنا،نفسيمنبيأعلمأنتاللقلم
یعلمونالماليواغفر،یظنون

Ya Alloh Engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku sendiri, dan aku lebih
tahu tentang diriku da٢ipada mereka. Ya Alloh jadikan aku lebih baik dari apa
yang mereka sangka, dan ampunilah aku dari apa yang mereka tidak ketahui.
Juga silahkan lihat kitab Tahdzibul Kama! karangan Al Mizzi pada biografi 'Adi
bin Arthoah Al Fazari.

I
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273sendlrl).
Bagaimana tidak? Sedangkan ia adalah salah satu darj empat

hal yangmenyebabkan kesombongan, yakni: "riya', dendam, iri dan
bangga diri".

Dan (Jtka kalian tldak berbuat dosa tentu aku khawatlfkan
kalian melakukan apa yang leblh besar darl Itu! yaltu bangga

Maka jadikanlah di antara doamu itu: "Ya Alloh, jadikanlah274dlrl).
aku di mataku kecil dan di mata orang lain besar.275

Dan berhati-hatilah jangan sampai engkau memaksakan
pendapatmu pada saat engkau melihat masing-masing orangsaling
membanggakan pendapatnya sendir،.27e Karena "apabila pendapat
itu berkarat maka yang dapat menjadikannya mengkilap kembali
adalah musyawarah".277

...االحتقار.ح
c. MEREMEHKAN ...

،(المسلمیخبزأخاهالشرأنمنامرئیخسب)

!غعالًلماًبقھاعئتوھوفئناًزوفسوبھ

!الراب..األصلفياشردتجتقرتنضحیھفیا معه

(Cukuplah seseorang djanggap buruk ketjka a؛ menghJna

273 Diriwayatkan ٥،eh Ath Thobroni d؛ dalam Al Mu'jam Al Ausath dan Ibnu 'Abdil Barr
di dalam Jami'u Bayanil 'Ilmi. Dan ini adalah hadits hasan li ghoirihi.

274 Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ibnu 'Adi. Al Mundzlri dan Al Haitsami berkata:
Hadits jni sanadnya jayyid.

275 Diriwayatkan oleh Al Bazzar. Al Haitsami berkata: Di dalam sanadnya ada si Fulan
yang dlo'if. Akan tetapi Al Bazzar menyatakan haditsnya hasan . Sedangkan Ibnu
Abi Hatim berkata: Hadits ini munkar. Dan Al Albani menyatakan hadits ini dlo'if.

276 Telah lewat sebelum dua hadits sebelum ini.
277 Kata-kata hikmah.
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278saudaranya musllm).

{Dan kalian menganggapnya remeh padahal la dl slsl Alloh
sangatlah besarj279.

Duh alangkah meruginya orangyangmenghina orangyang
asalnya sama dengannya... yaitu tanah!.

...والعفووالحلموالحقنالفعب.
D. MARAH DAN

DENDAM, SABAR DAN
MEMAAFKAN ..

د

نفسھیملكالذيالشدیدإذما)ف...(آلبغشب):مختصرة
هللادعاهینفذهأن،>یغدروھوغیظاًكثلمتن)و،(الغضبعند
.(الحورشاءأيفيمحیرهحقالقیامةیومالخالئقرؤوس}

.األفقضئقتئنوال!ومت؛إن-أسیا

صحة

-قبقؤسفال

هللاقذ):فقالواینوءعنھقطللم-هللاولھز-هللاأنترىأال
؟األذىمنسیمواما—االٔنبياء واالٔنبياءوأن!{ھثلؤلھ

ئ
١.آئثبلقفكیف

ولتكن،النابسآلسنةاعتقالعنئسقثجزوحاولتحاولتومھما

278 Diriwayatkan oleh Muslim.
279 An Nur: 15
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،التجاھلیتلك

النقاعھوقستقؤبأقعى،جیلفوقھقطوابحرأنترىأتا

والقمرالشسئرإالؤطتفولیسلھابمدادالنجومالسماءوفي

،ساكناًإبھمنفثونكیالأیدیھمعلىاألذىاجىوإنما

فيلنفسھIرسولانتفمما-..)Iأسویكإلىوانظر
،(لبھایئتمم؛هللاحرمھئثھكأنإالقثدشيء
.(عزایثثوإألعداائرذتا)و

،لجنئھجثتھیسبق...)د1رولكیقصفأنمعنىأدركتفھل

.؟(جناًإالعلیھالجھل
فیحتعتى؛االنتقامعنعجزاًغیظكفظمتأناحذرلتكن

الكابحرفطن؛بحقودالمؤمنولیس...جقداًفیصز؛غضنك
الخطريبنالعالء”أبیاتوودد،ئؤماًواغف،الذالءقألزه

رر

أ

اا

أ
؛اا
إ

أ
؛
؛ شدةتزیدهوال

،،

I

؛فالالحدیثعنككقمواوإنقطؤماًالشرفاغففينخسوافإن
ا

قتل
؟یفقلموراءكقالواالذيوإنسماعھمنھیؤذیكالذيفإن

.{سالماً:قاتةالماجلونحاھتنمزإذا{
ا
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.{ئذاصئیاشوذؤؤایالً}

.الحلیمعشبنواتقوا

280Nasehat singkat: yangan marah)
orang yang kuat Itu adalah orang yang mampu mengendallkan
dlrlnya ketlka marah)28i, dan (barangslapa menahan amarahnya
padahal la mampu melamplaskannya nlscaya pada hafl klamat
Alloh akan memanggllnya dl hadapan semua makhluk kemudlan
menyuruhnya untuk memlllti bldadarl yang la sukal)282.

... karena (sesungguhnya

Maka janganlah engkau berputus asa — wahai saudaraku --

jika engkau dicela! Jangan berpandangan sempit.

Tidakkah engkau melihat bahwa Alloh - padahal Dia itu Alloh
- itu dikatakan kepada-Nya dengan pe٢kataan yang buruk. Mereka
mengatakan: jangan Alloh terbe!enggu}283.! Dan bahwa para
Nabi padahal mereka itu Nabi -- tidak selamat dari cacian? lalu
bagaimana dengan dirimu?

Walau bagaimana pun kamu berusaha dan terus berusaha
niscaya kamu tidak akan mampu membelenggu lisan manusia, akan
tetapi kamu bisa atasi itu semua dengan cara mengabaikannya.

Tidakkah engkau melihat banyak bangkai yang mengapung di
permukaan laut...

Namun di dasarnya banyak terdapat mutiara ....
Dan di langit banyak bintang-bintangyangtakterhitung

280 Diriwayatkan oleh Al Bukhori.
281 Muttafaq 'alaih.
282 Diriwayatkan oleh Ahmad dan At Tirmidzi, dan ia berkat: Hadits ini hasan ghorib.

Dan memang hadits ini hasan. Sedangkan cara membacanya adalah dengan tasydid
pada huruf ةم'(بفھ ), artinya melaksanakannya. Dalam riwayat lain bunyinya ( ,(إنغاده
sehingga boleh juga dengan sukun bukan tasydidDemikianlah yang dijelaskan
Al Mubarokfuri dalam Tuhfatul Ahwadzi. Akan tetapi dalam kitab-kitab kamus kita
dapat pahami bahwa kedua bacaan tersebut secara bahasa dibenarkan.

283 Al Maidah: 64
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Namun ia tidak mengalami gerhana sebagaimana matahari
dan bulan ...

Sesun^uhnya Alloh menimpakan sesuatu yang menyakitkan
dirimu melalui tangan mereka itu tujuannya adalah supaya engkau
tidak men^antungkan kenyamananmu kepada mereka.284 Dan
lihatlah kepada suri tauladanmu (...Rosululloh1itu tidak pernah
marah untuk dirinya sendlrl dalam perkara apapun, kecuali
kesucian Alloh dilecehkan maka beliau akan marah karena

dan (Alloh Itu tidak menambahkan kepada seorang285Alloh)
hamba yang memaafkan kecuali kemullaan).

؛
286

Apakah kamu sudah memahami makna bahwa Rosulmu

1itu memiliki sitat (...ketenangannya mengalahkan tlndakan
bodohnya, dan tldaklali tlndakan bodoh yang dilakukan kepada
beliau kecuali hanya semakln menambah ketenangan beliau).?

أ
i 287

؛
؛

Akan tetapi berhati-hatilah untuk menahan amarahmu hanya
karena tidak mampu melampiaskannya, sehingga kemarahanmu
terpendam lalu menjadi dendam ... padahal orang mukmin itu
bukanlah orang pendendam.

؛

Jadilah seperti laut yang tidak
keruh oleh timba, dan maafkan murni karena kamu ingin berbuat
baik, dan lantunkanlah bait syair283 "Al 'Ala' bin Hadlromi" secara
berulang-ulang:

Jika mereka menyelipkan keburukan kepadamu maka
maafkanlah mereka secara tulus karena ingin berbuat baik ...

Dan jika mereka menyembunyikan darimu suatu pembicaraan
maka jangan kau tanyakan...

؛
284 Dari Al Hikam Al 'Atho-iyyah.
285 Diriwayatkan oleh Al Bukhori.
286 Diriwayatkan oleh Muslim.
287 Para perowinya tsiqoh sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Dalam ha! ini

kisah islamnya Al HibrZaid bin Sa'nah ا/ت؛؛٦آل mengandung pelajaran di dalamnya. Al
Hafidh dalam kitabnya Al Ishobah berkata ; Para perowi dalam sanadnya muwatsaq.
Ia juga mencantumkan kisah tersebut sebagai syahid .

28،? Bukan hadits meskipun terdapat dalam Ihya-U 'Ulumid Din karangan Al Ghozzali.
285 Ada banyak pendapat mengenai siapa sebenarnya yang membuat bait-bait syair

tersebut. Silahkan lihat Al Ishobah pada biografi Qois bin Ar Robl

؛

اا

؛؛

؛
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Karena sebenarnya ucapan yang menyakitkanmu itu adalah
yang engkau dengar ...

Dan sesun^uhnya apa yang mereka katakan di belakangmu
itu sama dengan tidak dikatakan...

{Dan apabila orang-orang bodob menyapa mereka, mereka
mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatanjo..

{Dan apabila mereka melewatiorang-orangyangmengerjakan
perbuatan yang sla-sla mereka berlalu dengan menjaga
kehormatan dirlnyaإجل.

Dan hati-hatilah kalian dengan kemarahan orang yang
penyabar.

...الخسده
E. IRI ...

فإیاكم؛(الحایقةي،والبغضاءالحسد:األممداجإلیظمدب)
كماالحسناتیكالحسد)فإن؛إبلیسعدؤكمأخئلقوما
.(خقالعینفإن؛العینمنبالاستعیذو)و،(ابارالحطبتأكل

فيأخاكتحسدفعالمالمالیینذاالكافرتحسدالذنشوما

!؟الدین

هللافإندنیاعلىحسنفإن؛الحاسدفكرقصورثستشعرإنكبل
بثثطلمبھهللاقصلناسئؤاؤآل):شاءماإالیحكونولنشاء

290 - A، Furqon: 63
291 - Al Furqon: 73
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وكتأخرويأمرفيكانوإن،{بنضعل
أنبثكولو،األجرأخذثألنك؛علیك

.(بالجاتألغتال!إئتا)ذقؤنتھوشش،خیرما

فالقبلغھفلمسمت
إلىإنساندعوةإلى حد9

(Telah menjalar kepada kalian penyakit umat manusia: ٢٠؛
dan saling benci, dan ia adalah pemangkas
jauhilah apa yang telah membinasakan musuh kalian, Iblis. karena
sesungguhnya (rasa iri itu memakan kebaikan sebagaimana api

dan (berlindunglah kalian kepada Alloh
dari pengaruh mata, karena sesungguhnya pengaruh mata itu
benar-benar ada)294.

man —)252. Maka؛

293memakan kayu bakar)

Dan kalau kepada orang kafir yang jutawan saja kamu tidak
merasa iri, lantas atas dasar apa engkau iri kepada saudaramu
seagama?!.

؛

؛
I

Bahkan sebenarnya engkau menyadari akan pendeknya
pikiran orang yang iri. karena jika ia iri atas perkara dunia maka
sesungguhnya itu semua adalah kehendak Alloh dan apa saja tidak
akan terjadi kecuali yang dikehendaki Alloh. (Dan janganlah kalian
mengangankan apa yang Alloh lebihkan terhadap sebagian
kalian atas sebagian yang lain}295. Dan jika yang menjadikan iri itu
perkara akherat sementara engkau telah berusaha namun belum
kesampaian juga, maka tidak ada masalah bagimu karena engkau
telah mendapatkan pahala. Dan jika ada seseorang mendahuluimu
dalam mendakwahi seseorang kepada suatu kebaikan, sedangkan
engkau sudah berniat melakukannya sebelumnya, maka
(sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat).

إ

؛

؛

؛

ا
'j
!

296

292 DirWayatkan oleh At Tirmidzi dan dia mengatakan: Hadits ini hasan shohih.
293 Al 'Iroqi berkata: Al Bukhori mengatakan: Hadits ini tidak shohih, akan tetapi hadits

ini terdapat dalam Tarikh Baghdad dengan sanad hasan.I

ا
Sedangkan Al Albani menyatakan hadits ini dlo'if.

294 Dinyatakan shohih oleh A! Hakim karena sesuai dengan syarat Al Bukhori dan
Muslim, dan disetujui oleh Adz Dzahabi.

295 An Nisa': 32
ج29 Muttafaq 'alaih.

I
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بي

...الظن.و
F. PRASANGKA ...

اطھعبانوكؤدؤا...،الخییثبابكتالئلئقاث؛زالئلئایابكم)
.العقوبةفيیخطئأنالعفوخرسفيأحذنایخطئفألن،(ااإغو

ي،ت٥ نومجن
مظلمالشكمنلیليفيواصبح

یئتالماقوصا ظنونھساءتالمرءبغلساءإذا
عداتھبقولنجبیھوعادى

(Janganlah kalian menilal sesuatu berdasarkan prasangka,
karena pemblcaraan yang paling dusta Itu adalali pemblcaran
yang berdasarkan prasangka ... dan jadilah kalian hamba-hamba
Alloh yang saling bersaudara). 237 Dan sungguh kita keliru dalam
memaafkan orang yang berbuat salah itu lebih baik daripada keliru

738dalam menghukum orang yang tidak bersalah.

Jika buruk perilaku seseorang pasti buruk pula prasangkanya...
Dan dia mempercayai berita-berita meragukan yang datang

kepadanya...

Diamusuhiorang-orangyangmenclntainyakarena mempercayai
ucapan orang-orangyang memusubinya...

Hingga ia berada dalam keraguan seperti malam yang gelap
gulita....

297 Muttafaq 'alaih.
298 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan Al Hakim yang secara marfu' tidak shohih . Akan

tetapi ada riwayat dari 'Umar yang senada dengannya. Hadits ini berbicara tentang
pelaksanaan hukum hudud dengan adanya syubhat di dalamnya. Secara lebih luas
hadits ini takhrijnya terdapat dalam At Talkhis Al Habir karangan Ibnu Hajar, dan
Nashbur Rnyah karangan Az Zaila'i.
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...التجسسزم
G. MEMATATMATAI . ..

یوماآلبلفأذنیھفيصب
سعقنفإذ؛عوراتھمقبعواوال...)،المسلمینفذروا؛(القیامة
.(بیتھفيیئغخھعورقھهللاسعومن،عورقھهللاسععورقھم

عنسھاهللافیھتلنى

كارعونلھوعمقومحدیثسعقن)

سھرواماالناسمساويمنلھیحكقال
ویكاما

بمامنھمأحدأثعبوالذكرواإذافیھممانحاسنواذكر
فیكا

(Barangsiapa mencu٢!-cu٢i dengar pembicaraan suatu kaum
sedangkan mereka tidak menyukainya njscaya akan dituangkan
timah ke dua telinganya pada hari kjamat) 233. Maka biarkanlah
kaum muslimin, (... dan jangan mencari-cari aib mereka. Karena
sesungguhnya barangsiapa mencari-cariaib mereka niscaya Alloh
akan mencari-carl aibnya. Dan barangsiapa yang Alioh cari-cari
aibnya niscaya Alloh akan membongkarnya mesklpun ia lakukan
di daiam rumahnya). 300

Janganlah kalian membuka keburukan orang selama mereka
menutupinya ...

Sehingga Alloh juga akan membuka penutup keburukanmu...

299 - Diriwayatkan oleh Al Bukhori.
300 Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, sedangkan sanadnya adalah hasan.
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Dan sebutlah kebajkan yang ada pada mereka jika mereka
disebut

Dan janganlah engkau cela seorangpun di antara mereka
dengan apa yang ada pada dirimu ...

...الظلم.ح
H. ALIM ...

منقضیباكانوإذ)،(القیامةیومظلماتالظلمفإن؛الظلمتقو١إ

.(كافراًكانإن)و،(أذك

!وجالليوعزفي:تعالىهللایقول...المظلومدعوةفزاتقوإأال

.(حینولوبعدألئثرلك

(Takutlah terhadap perbuatan zallm, karena kezaliman !tu
adalah kegelapan pada hari k؛amat)3°i, (walaupun hanya berupa
sebuah batang dari pohon arok- pohon slwak —)302, (walaupun
kepada orang kaflr).3٥3

301 Diriwayatkan oleh Ahmad, da^ in؛ adalah hadits shohih.
302 Diriwayatkan oleh Muslim. Secara lengkap haditsnya berbunyi:

وإنلجذة١علیھالضاروحرملھالثھأوحبفقدسسنھ دمسلمامرئحىاقطعمن
أرالنقضیباًمنكان

Barangsiapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya maka
Alloh telah mewajibkankan baginya masuk neraka dan mengharamkan baginya
surga, walaupun hanya satu batang dari pohon arok.

303 Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perowinya tsiqoh. Al Hafidh berkata: Hadits ini
sanadnya hasan, bunyinya:

ججابدونھالیسفإنھ،كافراكانوإنالمظلومدعوةاتقوا
Takutlah kalian terhadap doa orang yang terallml walaupun orang kafir, karena
scsungguhnya tidak ada penghalang antara do'anya dengan Alloh.
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Ingat, (takutlah kalian terhadap do’a orang yang terzallml...
Alloh ta’ala berflrman: Dan deml keagungan dan kebesaran-

Ku, sungguh Aku akan menolongmu walau setelah beberapa
waktu).304

ص

...التكف.ط
I. MEMBERATlRATKAN

DIRJ ...
ذلكبینشيكلفيالئظظومحب!القھاحذر
السكفإن؛(الثقھفینمنأناوما)ومقاألحاألوقتئق،{سبیأل

.أبقحلألوال،ققإغأرضاال

Hati-hatilah dari sikap memberat-beratkan diri! Dan jauhilah
sikap berlebihan dalam segala hal, {dan carllah Jalan tengah
antara keduanyajo؛. Dan praktekkanlah dalam tingkah laku
maupun perkataanmu ayat {dan aku bukanlah golongan orang-
orang yangmemberat-beratkan dirl}306; ka٢ena sesunguhnya orang
yang tergesa-gesa sehingga tumbang itu tidak dapat menyelesaikan
perjalanan dan tidak pula menyisakan binatang tun^angan.307

304 Diriwayatkan oleh Al Bukhori di dalam At Tarikh Al Kabir, dan dlnyatakan hasan oleh
At Tirmidzi.

305 AIIsro': 110
306 Shod: 86.
307 Diriwayatkan oleh Al Bazzar, Al Hakim dan Al Baihaqj namun tidak shohih. Silahkan

lihat Faidlul Qodir dan Kasyful Khofa. Dan dicantumkan oleh Al Hafidh dalam Fathul
Bari dengan tanpa mengomentarinya.
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--.الحاء.(،

.اً MALU .. .
و

رجألقسحىكماوجلعزالتھمنثسمئأنأوصیك)
يالض؛(قومكصالبي

'١':ردبالحاوقن

ي

من
1

،هللا-النا٠ ١لتح
' باسر

قندةمال،اذاء:'فلوق9الح ا

حاذ.ى،١بثك;داء لم.م

-لحلق-١مةعا،لالحعصا

اراغاغزاان.»الحاءحق.*)
5زذقئ،خوى

؛ذل'ف

ما-
U.نمأادوئس،ؤفي' ٥ 'س۴و ى

ياآلخرةأآلدض؛، والساالموت,
هللامنأستحیرافقد

١
ق،١دونأیھنھ' ر

(ذل ١ حما حى ن

و
.
نسجنمإذا)و،خیرال؛(منھیعتذروماإیاك)

وال'،الدینفيالقعادفيحیاةوال،ابخاريفيكما(شئتماصنع
ئعقنال لھ ٥

.(بخیرالحیاءالیأفیإال)أنتنش

(Aku wasiatkan kepadamu agar kamu malu kepada Alloh
sehagaimana kamu main kepada ©rang shoUh dari kaummu)
karena barangsiapa yang tidak. malu kepada manusia nlscaya ؛ة

308

berksta: Para perowinya muwatsaq meskipun add unsur dio'if pada،؛؟؟!٦٠٢Hal303-‘٦؛
.mereka

Para؛ perowinya muwatsaq namun rna'iui bebagaimana dlsebufkan Jalam A
Al'؛hadits A!. Mukntaroh yang ditahqlq oteh Duhaiyy. Dan (Hainturnkan ole.؛/

daJani ;.anadnyaذقsysial babwa.؛٦rne. nl>'.i ,ka؛'؛٩مة٢ا1أاذisbobn؛i 'andh daiarp A

.mer.gatakan riakj.n As Silbilah؛Sedangkan Al Alban.وا؛.3؛آ؛'ك٦;Vordapav: lb
٠٨Baihaoi dsn١٥؛kltab Az Zuhdu, I'.iga٦٦،diriwayatkan oleh Ahniaci dalaadits ،ri؛٤,

٦yai'akan٠٢y3:؟,*Albam fi٩؛,emuanya tslqoh. 'Don•••؛jay lid٠،.٠١'«ا.ذ٠ت٦٠أل<يg'؛o)'oiAb' , d:'؛k
'Usd:ة٠'١،ا.':؛'ااا ( ;, ;holtif7 d؛.:,اااaا.٠ل ؛.،h.١؛'؛0:.ذ؛'ذ؛م'.
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tidak akan malu kepada All٥h.3٥3 Dan malu itu bisa kepada sang
pencipta dan bisajuga kepada makhluk:seperti para nabi, malaikat,
sahabat, orang-orangsholih dan kaum muslimin secara umum.

Dan (... malu yang sebenarnya Itu adalah ... engkau menjaga
kepala dan apa yang terdapat padanya, menjaga perut dan apa
yangterkandung dl dalamnya, Ingatlah kematlan dan kepunahan,
dan barangslapa menglnglnkan akherat nlscaya la menlnggalkan
perhlasan dunla. Barangslapa melakukan Itu semua berartl la
telati malu kepada Alloh dengan malu yang sebenarnya).

،
؛
؛
؛
؛ 310

'
ا

Dan (Janganlah kamu melakukan perbuatan yangmana kalau
erang melakukannya akan mlnta maaf)3!i, karena orang itu tidak
akan meminta maat dari perbuatan baik. Dan Olka kamu tidak
punya rasa malu maka berbuatlal, sesuka kamu) sebagaimana
yang diriwayatkan oleh Al Bukhori. Namun tidak ada istilah malu
dalam mempelajari ajaran agama. 3!2 Dan jangan lupa bahwa (malu
Itu tidak membawa selaln kebalkan).

أ

؛
!

؛
إ
إ
i
؛

313!

٤
!

؛
1

309 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dalam Al Mu'jam Al Ausath, dan ini adalah hadits
dlo'if.

310 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan yang lainnya. Dan Al Albani berkata: Hadits ini
hasan li ghoirihi.

311 Dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar dalam Zahrur Ruba, dan As Sakhow؛ menukil
perkataannya yang menyatakan hasan hadits tersebut dalam Al Maqoshid Al
Hasanah. Hadits ini banyak yang meriwayatkannya, silahkan lihat Al Jami' Ash
Shoghir, dan dinyatakan hasan oleh Al Albani.

312 Aku senaja menghindari lafadz yang rancu namun sudah tersebar:

أ

؛
؛

الدینفيحیاءال
Tidak ada malu dalam masalah agama.

Karena sesungguhnya malu itu termasuk cabang iman.
313 Muttafaq 'alaih. Dalam hal ini ada sebuah kisah yang disebutkan dalam riwayat

Muslim bahwa setelah 'Imron bin Hushoin $ meriwayatkan hadits tersebut ada
seseorang yang berkata kepadanya: [Sesungguhnya kami mendapatkan dalam
beberapa kitab atau hikmah bahwa di antara rasa malu itu ada yang melahirkan
ketenangan dan pengagungan kepada Alloh, dan di antaranya juga ada yang
melahirkan kelemahan. Maka 'Imron pun marah hingga kedua matanya memerah,
dan berkata: Apakah aku menyampaikan sebuah hadits dari Rosululloh lalu engkau
menentangnya! [؛

؟؛
I
m
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...المعاشرةخسن.ك
K. BERGAUL DENGAN

BAIK ...
بذبةعنھل١قئسالدنیانذبینثذبةنؤینعننئسنن)

الدنیافيعلیھهللامسرقثنقئزعفيونن،القیامةیومیبمن
غونفيوهللا،واآلخرةالدنیافيهللاسھرهسئرمسلماًونن،واآلخرة
.(أخیھغؤنفيالعبدكانماالعبد
،عشنسنیناعتكافھمنلھخیركانأخیھحاجةفينقىنن)بل

ثالثاباروبینبینھهللاجعرهللابتفادیوماًاعتكفونن
ذھب)قصةفيولك،(الخانثينبینمما لعدأدخندقكل،خنادق

.!؛عبر(باألجرالیولماسرون
بتلكمجلفتن،العبادلمنابعبالنعمالثةیخفھمعباداًلإن)و

،(غیرھمإلىوؤلھا،عنھمالنعمتلكهللانئلالعبادعنالمنابع

منجعلثم،علیھفأسجثھانعماًعلیھهللاأئتلمعبدمنما)و
ویكفیك،(للزوالالنعمةتلدعزصفقدققرلمإلیھاباسحوإبح
،خادمھمالقومسینوأن،(السوءتصارعقفيالمعروفصنالح)أن

الطریقعنقونيعصئااأمیتنسكرقبارهرلناأنقكغیك
.!!یفيويلھافئفل،یخئھاغطشاقطباًسمتكفيوعفر،لھفثقل

(Barangsiapa melepaskan seorang mukmin dari suatu duka
di dunia niscaya Alloh akan melepaskannya dari kedukaan di har؛
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klamat. Dan barangslapa memudahkan orang yang kesulltan
nlscaya Allot, akan mudahkan baglnya dl dunla dan akherat.
Dan barangslapa menutup alb seorang musllm nlscaya Allol,
akan menutupl albnya dl dunla dan akherat. Dan Alloh Itu akan
senantlasa menolongseoranghamba selama hamba Itu menolong
saudaranya).314

Bahkan (barangslapa berjalan untuk kebutuhan saudaranya
maka Itu leblh baik baginya darlpada beri’tlkaf selama sepulul,
tahun, padahal barangslapa berl’tlkaf satu harl saja nlscaya Alloh
jadlkan antara dlrlnya dengan apl neraka tlga parltyang maslng-

Dan bagimu315maslng parlt Jaraknya antara tlmur dan barat).
dalam kisah (orang-orang yang berpuasa harl Ini memborong
pahala) ada pelajaran.316

Dan (sesunggulinya Alloh Itu memlllkl hamba-hamba yang
Alloh khususkan buat mereka sebaglan nlkmat supaya mereka
314 Diriwayatkan oleh Muslim.
315 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni danam Al Mu'jam Al Ausath. Sanadnya jayyid

sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Adapun Al Mundziri menggunakan
lafadz (ص) di awal riwayat hadits ini dan tidak mengatakan apa-apa setelah itu.
Akan tetapi di dalamnya terdapat seseorang yang dikatakan oleh Abu Hatim:
Munkarul hadits, sebagaimana yang disebutkan dalam Lisanul Mizan karangan Ibnu
Hajar. Dan hadits ini dinyatakan dlo'if oleh Al Albani akan tetapi tentang riwayat
yang berbunyi:

في-المسجدھذافيأغتكفأنمنإفيفي أحاجةفيأختعأمشيوالن
شھرا-المدینة

؛
؛

Dan sungguh aku ber^alan bersama seorang saudara dalam suatu kebutuhan
lebih aku sukai daripada aku beri'tikat di daiam masjid --- di madinah -- -
selama satu bulan.

... ia berkata: Sanad Ibnu Abi Dunya hasan namun ada seseorang yang shoduq
lahu aghlath.

316 - Muttafaq 'alaih, dan bunyinya :

فلمصامواالذینوأما،بكسائھیستظلالذيظألأكرناIالبيھعكنا
Iفقالھوعالجواوامقھنواالآلبفبعثواأفطرواالذینوأما،شیئاًیعملوا

؛
Dahulu ketika kami bersafar bersama Nabi shollallohu 'alaih wa sallam,
yang paling besar tempat berteduhnya adalah orang yang berteduh dengan
selimutnya. Orang-orang yang berpuasa tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan
orang-orang yang tidak puasa mereka menggiring unta, beker^a dan berusaha.
Makanya NabiI mengucapkan kata-kata tersebut.

إ

'
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bermanfaatbuathamba-hambaAllohyanglain.Maka barangsiapa
yang bakhil dengan manfaat yang terdapat pada nikmatnikmat
tersebut terhadap hamba-hamba Alloh yang lain niscaya Alloh
akan memindahkan nikmat-nikmat tersebut dari mereka kepada
selain mereka)3!7 , dan (Tidaklah seoranghamba itu Alloh beri suatu
nikmat lalu disempurnakan nikmat itu kepadanya, kemudian
dijadikan kebutufian manusia ada padanya namun ia menggerutu
maka la telafi membuka peluang hilangnya nikmat tersebut)
cukuplah sebagai peringatan buatmu bahwa: (perbuatan baik
itu dapat menjauhkan kematian yang buruk) اق9 , dan bahwa
pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan mereka.320 Cukuplah
sebagai motivasi bagimu bahwa Robb kita itu akan membalassiapa
saja yang menyingkirkan ranting berduri dari jalan sehingga Alloh
mengampuninya.321 dan Alloh juga mengampuni seorang pelacur
yang member ؛ minum anjing yang kehausan dengan sepatunya, lalu
ia diampuni padahal dia seorang pelacur!!322

318

وضأوا،الطعاموطعموا،السالماًفشو)فالجنةھدفكمداموما
.(بسالمالجنةقدخلطنیامواباسباللیل

أوثقفي،سرورالمؤمنأخیك،}ثدخلأناألعمالأففل)وجن
317 A، Mundziri berkata: Seandainya dikatakan bahwa sanadnya hasan, itu mungkin

saja.
Bahkan hadits ini dinyatakan hasan oleh Al 'Alusy di dalam 'Ilmu Zawaidul
Hadits.

318 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dalam Al Mu'jam Al Ausath, dan sanadnya jayyid
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami dan Al Mundzir . Dalam Kasyful Khofs
dikatakan: Sebagian sanadnya menguatan sebagian lainnya.
Akan tetapi dalam Lisanul Mizan hadits ini dicantumkan dengan tanpa ada
isyarat kalau hadits ini kuat. Dan Al Albani menyatakan hadits ini hasan dalam
Shohih At Targhib.

319 Sepertinya Al Hafidh dalam At Talkhish cenderung menganggap dlo'if hadits ini.
Dan diuraikan panjang lebar dalam Kasyful Khofa yan intinya hadits ini memiliki
syawahid. Dan di Sana disebutkan bahwa sanad yang digunakan Ath Thobroni
hasan. Dan inilah yang dikatakan oleh Al Haitsami darinya. Sedangkan Al Albani
berkata: Hadits ini shohih karena syawahidnya.

320 Hadits ini dlo'if , namun Al 'Ajluni mengisyaratkan bahwa hadits ini memungkinkan
untuk menjadi hasan karena syawahidnya. Dan Al Albani menyatakan hadits ini
dio'if.

321 Muttafaq 'alaih,

322 Muttafaq 'alaih.
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الثةیجببماالمسلمأخاهلفيتن)ألن؛(خبناًأوقطعتھ،ذیناًعنھ
ا''.(القیامةیوموحلعؤهللاسؤهبذلكلتثزه

أنالمروءةفبن؛(منازلمماباسقنزلأنأوزنا)أنناتنشوال
بقفأنالثماشاة ،حذقكإذاألخیكتنصت اذالھده حسيوس

.نعلھشسعانقخ

:عنساعاًقثثثقفالاإلیمانكاملأردثوإذا

یؤمنال):وعن،(غصاصاًبھمكانولوأنفسھمعلویؤثرون)
استعاذكمض)لذا؛(لنفسھمجتماألخیھیحتحقأحدكم

،فأجیبوهدعاكموض،فأعطوهبالسألكموض،فأعیذؤبال

قكافئونھماتجدوالمفإن؛فكافئومعروفاًإلیكمضعوض
بضقذعوأنالمكافأةوص،(كافأتموهأنكمقوواحقهللافاذعو
لمض)ؤ،كبیراًأومغیراًھم؟كانماكائناً؛فائدأفاذكأو،منھقغثئث

.(یئكرهللالمیئكراباس

علىمنكصدقاًفإنھا؛اباسعنشرك)JLشیئاًتجذلمفإن
.(نفسك

Dan jika memang tujuan kalian itu surga, maka (sebarkanlah
salam,berllahmakandansholatlahpada ma.amharisaatmanusia
tidur, niscaya engkau akan masuksurga dengan sejahtera).

Dan termasuk (amalan yang paling utama adalah engkau
memasukkan rasa bahagla kepada saudaramu, atau engkau
membayarkanhutangnya,atauengkaumemberlnyamakanroti)324,

:
323

323 - Di٢iwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia mengatakan: Hadits in؛ hasan shohih .
324 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Al Baihaqi. Hadits ini memiliki syahid yang

؛

L
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karena (barangslapa yang bertemu saudaranya musllm dengan
cara yang Alloh sukal yangdengan Itu la Ingln menyenangkannya,
nlscaya Alloh akan menyenangkannya pada harl klamat kelak).325

Danjanganlupabahwakita(dlperlntahkanuntukmenempatkan
manusla sesual dengan kedudukan mereka).
dari tatakrama adalah engkau diam mendengarkan pada saat
saudaramu berbicara kepadamu, dan termasuk sikap yang baik
ketika berjalan bersama saudaramu adalah engkau berhent!
menunggu saudaramu jika tali sandalnya putus.

326 Maka termasuk

327

Dan jika engkau menginginkan iman yang benar-benar
sempurna makajanganlah kamu lupa sesaatpun dari:

{Dan mereka mengutamakan orang lain darlpada dlrl mereka
sendlrl mesklpun mereka sebenarnya sangat membutuhkanjs,
juga dari: (tldak sempurna Iman salah seorang dari kalian hlngga
la senang saudaranya mendapatkan apa yang la senang jika

Oleh karena itu (slapa saja yang memlnta
perlindungan kepada kalian dengan nama Allol, maka berllal,
ia perlindungan dan slapa saja yang memlnta kepada kalian
dengan nama Alloh maka berllah apa yang la mlnta, dan slapa
saja yang mengundang kalian maka penuhllah undangannya,
dan slapa saja yang berbuat balk kepada kalian maka balaslah

329mendapatkannya).

mursal. Kesimpulannya hadits ini hasan //' ghoirihi sebagaimana yang dikatakan oleh
Al Munawi. Demikian pula yang dikatakan dalam Kasyful Khofa. Dan dinyatakan
hasan oleh Al Albani. Sepertinya --- wallahu a'lam --- bahwa beliau menyebutkan
'rot '؛ karena rot؛ adalah bahan makanan yang dikenal saat itu, namun sebenarnya
yang menjadi tujuan adalah menghilangkan rasa lapar.

325 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dalam Al Mu'jam Ash Shoghir, dan sanadnya hasan
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mundziri dan Al Haitsami. Sementara Al Hafidh
dalam Tahdzibut Tahdzib menukil perkataan Ibnu 'Adiy: Hadits ini munkar. Namun
dia tidak mengomentarinya. Sedangkan Al Albani mengatakan: Hadits ini munkar.

326 Diriwayatkan oleh Muslim secara mu'allaq dalam muqoddimahnya. Abu Dawud
dan Al Hakim juga meriwayatkan yang mirip dengannya. Dalam Kasyful Khofa
disebutkan pendapat dari As Sakhowi bahwa hadits ini ditinjau secara keseluruhan
menjadi hasan.

327 Diriwayatkan oleh Al Khothib Al Baghdadi, dan hadits ini tidak shohih . Bahkan Al
Albani berkata: Hadits ini maudlu'.
Meskipun adab-adab seperti ini hendaknya dilakukan berdasarkan keumuman
hadits-hadits yang lain.

328 Al Hasyr: 9
329 Muttafaq 'alaih.

k
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la dengan yang setlmpal, dan jlka kalian tldak memlllkl apa
yang dapat membalasnya secara setlmpal maka do’akanlah la
kepada Alloh hlngga kalian anggap kalian telah membalasnya
secara set؛mpal).330 Dan di antara bentuk membalas budi adalah
mendoakan orangyang mengajarimu, atau orangyangmemberikan
manfaat kepadamu apapun bentuknya: besar maupun kecjl, karena
(barangsiapa yang tldak bersyukur - berterimakasih- kepada
manusla maka la tldak bersyukur kepada Alloh).

ا

؛331

i
Namun jjka kamu tidak memiliki sesuatu apapun, maka

cegahlah(kejahatanmuterhadaporanglain,karena inimerupakan
sedekah darimu untuk dirimu sendiri).

؛

؛،
ا 332
؛
ا

اً رسولیاونن:قیل،یؤمنالواأله،یؤمنإلوالتھ،یؤمنالوالتھ)
المنزلفيوإخوتك...،(بوئثھجاریأتنالالذي:قال!؟هللا

وال،(جارهفلیياآلخرریومبالیؤمنكاننن)بل،جیرانك
یھجرأخاأنلمسلمیجلال):علیھالمتفقالحدیثعنقئثلأظنك
.(لیالثالثفوق

ا

إ
أ

اا
ا

٥

I
؛

أنلمسلمیحلال)أنھھع؛نمانجاًإخوتھویرؤعبعضنایتساھلوكم
ا د .(مسلمایوؤع

330 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dan ini adalah hadits shohih sebagalmana
disebutkan oleh An Nawawi dl dalam kltabnya Riyadlush Sholihin.

331 Djriwayakan oleh At Tirmidzi dan dla mengatakan: Hadits ini hasan shohih. Al
Haitsami berkata: Sanad yang digunakan oleh Ahmad dan Ath Thobroni untuk
meriwayatkan hadits ini hasan.

332 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam Ash Shomtu Wa Adabul Lisan. Hadits ini
dinyatakan hasan oleh As Suyuthi, dan dinyatakan shohih oleh Al Albani dengan
lafadz: ( شزكنذ ..). Hadits ini juga terdapat dalam Shohih Muslim untuk menjawab
Abu Dzar ketika bertanya: Wahai Rosululloh, apa pendapatmu jika aku tidak mampu
mengerjakan beberapa pekerjaan? Beliau menjawab:

؛

نفسك،}منكصدقةفإنھا؛الناسعنشزكتحف
Engkau cegah kejahatanmu terhadap orang lain, karena ini merupakan sedekah
darimu untuk dirimu sendiri.

؛
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.قدانثدینفكما،واألمرإلیك

ذلولنمنقمرغولوأنشیئاًالمعروفمنتحقزئال)نكانماوأقاً
أخاكقثفيشیئاًولوأنالمعربمنتحقرنال)،(النستسنيإناءفي

.(مدقاًأخیكوجھفيبثمك)إذ؛(طلیقبوجھ
.ینولسانطلیقوبھھشبزشیة\إنأي

(Demi Alloti tidak beriman, demi Alloh tldak beriman,

demi Alloh tidak beriman. Ada yang bertanya: Slapakali wahai
Rosululloh? Bellau menjawab: Orang yang tetangganya tldak
merasaamandarigangguannya)
serumah denganmu itu adalah tetanggamu. Bahkan (barangsiapa
beriman kepada Alloh dan hari akhir, liendaknya la menghormatl

Dan saya kira engkau tidak lupa dengan hadits
muttafaq 'alaihi yang berbunyi: (Tldak lialal bagi seorang musllm
menlnggalkan saudaranya leblh darl tlga hari).

333,...dansaudara-saudaramuyang

334tetangganya).

Dan berapa banyak di antara kita yang menganggap remeh
ketika mengejutkan saudara-saudaranya dengan nada canda,
padahal (tidak halal bag! seorang muslim mengejutkan muslim
lainnnya).335

Namun pada akhirnya terserah kamu, karena apapun yang
kamu perbuatakan kamu petik hasilnya.335

Dan dalam masalah apa saja, flanganlah sekallkali engkau
meremehkan suatu kebaikanpun walaupun hanya berupa
333 Diriwayatkan oleh Al Bukhori.
334 Muttafaq 'alaih.
335 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shohih. Al 'Iroqi berkata: Ini hadits

hasan. Diucapkan oleh Nabi m ketika ada seseorang yang mengejutkankan
saudaranya dengan menarik tali dari tangannya saat ia tidur.

336 Hadits ini memiliki syahid yang mursai sementara para perowinya tsiqoh
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar.
Dengan syahid tersebut fiadits ma ٧̂' yang dlo'if tadi menjadi kuat. Hadits ini
juga dicantumkan oleh Ibnu 'Adi dalam Al Kamil Fi Dlu'afa-ir Rijal. Dan hadits
ini dinyatakan dlo'if oleh Al Albani.
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menuangkan air darl tlmbamu ke dalam wadah orang yang
(dan Janganlah sekall-kall engkau meremehkan

suatu kebalkanpun walaupun hanya berupa memandang
saudaramu dengan wajah berserl)338, karena (senyumanmu
kepada saudaramu Itu adalah sedekah).

337mencarl air)

333

Wahai saudaraku, berbuat baik itu mudah...
Pasang wajah berseri dan lisan yang lembut ...

عائشةألن؛كالمفارةفالقفتحوال،الیبثمضحككجلوكعكن
كانإذا.٠.ضاحطمعسجمعاIهللاویمول)قزلمعنھاهللارخي

•(یئللھمم

وقد،(القلببمیتالضحككزةفزإن؛الضحكزككوال
:تال؟قغحكونIالتبيأصحابليكانھل:$.عمرابئسئل]

.[الجبالمنأغظلمقلوبھمفيواإلیمان!نعم

،نقارتینوالمنحرفین1هللارسولأصحابیكنلم)!أجل

،جاھلیتھمأملوینحمرون،مجالسھمفياألشعاریتناشدونوكانوإ

.(عینیھلجالیقدارتدینھمنصءكلأحذھمأرینفإذا

النزلدي:الجھادأنةفیا،األمروتفتي،طھاإلسالمأریدقدوھا
ولبكیثمقلیانضحكتمأغئمماقعلمونلو)إذه؛الجنواعتني
.(كثیا

؛

Dan hendaknya kebanyakan dari tertawamu adalah sekadar

337 Diriwayatkan oleh Ath Thoyalisi dan Ibnu Hlbban. Hadits ini sanadnya shohih
sebagaimana yang dikatakan oleh An Nawawi.

338 DJriwayatkan oleh Muslim. د.
339 Diriwayatkan oleh At Tlrmidzl, dan dla mengatakan: Hadits Ini hasan ghorib. Dan

hadits ini memang shohih.
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340 danjangan kamu buka mulutmu seperti goa, karenatersenyum
h tertevva dengan(؛!،'AisyahItidak pernah melihat (Rosu!u

...terbahak-bahak؛,3،1’ sesunggyhnya bellan hanyafpb tt-rsenyum

١ya,h٩٤؛anggi؛؛Dan jsnganlah banyak terna, karena
2'أ؛bnلUrr.':د'.:' Daiغ؛د1أ).3،ا;.mematlkaالآلةyak fettawa?!•;؛،،

ac:;١\pernaft ditanya:Apakah pata sahabat itu terlawa? !a mema
mereka lebih besardaripada؛'/a, namun !man yangada di hat

gunung].

tu blikanlah؛Benar! (Para sahabat Rosulullofo
orang-orang yang menyimpang atau orang-orang yang
berpenampilan lemah. Dahulu mereka sallng melantunkan
syalr-syalr d! majelis-majelis mereka, menglngat-lngat
masa-masa jahillyah mereka, namun jika salah seorang

a؛mereka dlserang sedikit saia aiaran agamanva niscaya
.(akan membelalakkan matanya

343

344

Dan inilah Islam hari ini telah diserang semua aiarannva.
dan tidak ada lagi yang tersisa, maka wahai umat jihad:
tinggalkan sendau gurau dan bersungguh-sun^uhlah, karena
(seandainyakalianmengetahuiapayangakuketahui,nlscaya
kalian akan sedlklt tertawa dan banyak menangls).345

340 - D؛ dalam Asy Syamai! Al Muhammadiyah ka٢angan At Tirmidzi disebutkan:

البشمضحكھجل
Kebanyakan dari tertawanya adalah sekadar tersenyum.
Akan tetapi sanadnya dlo'if.

341 Muttataq١a،a،h.
342 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan ،a berkata: Hadits jn، ghorib. Ljhat Tuhfatul

Ahwadzl. Akan tetapj A! Bush0؛٢ i berkata dalam Zawaid Ibn؛ Majah 'Alai Kutub Al
Khomsah: Hadits In، sanadnya sfroft/h. Dan hadits ini disebutkan oleh Al Hafidh
Ibnu Haja٢ dalam Fathul Bari dan ia diam tidak mengomentarinya. Dan hadits ini
dinyatakan shohih oleh Al Albani.

343 Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya'. Seingatanku hadits ini tsabit
--- memenuhi syarat untuk diterima — dari Ibnu Umar maka silahkan dicek di
sana.

344 Ibnu Hajar daiam Fathul Bah berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah
dengan sanad hasan.

345 Muttafaq 'alaih.



.ة٠لطمم.
nun

...الدعوة
DAKWAH إ...

.لطصة.

م٣د
'ا





MANHAJ HlDUPSyaikh Muhammad Wad Al Halwani

...الدعوة
DAIAH ...

.!تیتالتئنال

وفیلمأھلھزبطھفیلمبدريال؛كالحمارالمرءیئونأنأئثشفما

؟أنسلوه

،واألعفانالطحالبقعلوهالراكن]!كالماءالمجتمعانكانتإذا ون

متحربنمنھجإلىالیولمحاجقنانؤكدفھذا[فالالئقخؤلوأما

,جھونایثلوكسل,حیویتنایمتصخمولي:منیئئرغنامتكامل

بناهماكلعلتأيأنثوكوقفاھاب,حاضرنایذئروقواكل

.العاملون

والسنانبالمال-الطویلةالجھادیةاكلكةكانتذلكأكلمن
وقذیب،األمةحیاةمنالغولقمحوالنيھلى—لننانواواللسان
.الراكدةالشعوبببمسعبدالنيالغرفمظاھر

قوصد،المجتمعدراسة:بثالثإالإلصالحایثمرولن

.الصالحالسلفلخطاالسیرعلومتابعة

وطالقة،القلبحرارة:كذلكبثالثإالینخالوغظمحسةوال
أساسإذ؛قھقاهمنإلىقعرلىلذا؛اإلنسانطبابحومعرفة،اللسان

،العاطفة
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.والتعارفالحتدعوتنا

؛[رنتملئثھالودیشكم،یشھونبماوصاقوھمالناسدذخایظوا
منأجاأعظلمأذاھم،>ویصبرالناستجالطالذيالمؤمن)ألن

.(أذاھم}قصبروالاباستجالطالالذيالمؤمن
!أبداًثئإحلناألوقاتفضونقئظى؛دعوولكن

المؤمن)ألن؛كالصداعرأسھفيدعوئھكانتةمنالصادقفالداعیة
قأتمالمؤسألضاإلیمان:منأھالإلیمانبمذزلةاالسمنالجسد

رسھاشتكلإذاوإحبكرجلي)إنھم،(الرسفيیتاالجسدیأنمكما
إذاالصادقونوالدعاة،(آلهاشنفيعیقھاشتفيوإن،آلهاشتفي

بأمریھتلملمومن،عملفإلىانصرفواوإذا،عملعنتحدثواابثوا
.منھمفلیساشدلمس

فياستیقظوآخؤ،النورفينامرجلي:رجلینأحذنفكونوافال

.الظالم

مغالیقللخبرمغاتیخاباسمنإئ)!أنالمفاتحأيونوانظر
جعللمنفطوبى؛للشرمغاتخللخیرمغالیقاباسمنوإذ،للشر

!؟نت

و
،>الشرمفاتحالتھجعللمنوویل،>الخیرمفاتیحهللا ،مدلھ

.(یدلھ

.المتاعسقطضغذماإذا حیاخرفيللمروما
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،والالمالصالةعلیھسلیمانلھدھدمنشأناًأققیتكوننفال

غرفمایةالذيذاك

ااألؤوھذا،مؤ:یقولونباًقواإذرجآلوكن لعده

346Janganlah engkau menganggur!.

Sun^uh alangkah celakanya bila seseorang menjadi seperti
keledai, ia tidak tahu kenapa pemiliknya mengikatnya dan kenapa
melepaskannya?

Dan jika masyarakat itu ibarat air [maka air yang
men^enang akan dipenuhi lumut dan barang-barang yang
busuk, sedangkan air yang mengalir tidak akan seperti itu].
Hal ini menegaskan akan kebutuhan kita terhadap sebuah
metede yangdinamis dan lengkap yangdapat menyelamatkan
kita dari kelesuan yangmenggerogoti semangat hidup kita dan
kemalasan yang melumpuhkan tenaga kita, dan sikap pasrah
yang dapat menghancurkan kesempatan yang kita hadapi.
346 Kata ini memiliki beberapa art؛ sebagaimana dikatakan dalam Lisanul 'Arob.

Dan di antara yang disebutkan di Sana adaiah: Kata ini juga ditafsirkan dengan
'menganggur' tidak ada amal akherat sedikitpun padanya. Dan diriwayatkan dari
Umar bahwasanya ia berkata:

؛
i

ئتلذئاوالفیغتآلخرة٠الفيسغلآلأخذكمأرىأنألكرهإفي
؛'

Sungguh aku sangat tidak suka saiah seorang dari kalian sabahlal, tidak sedang
beramai untuk dunia dan tidak puia beramai untuk akberat.ا

!'
ا Namun aku tidak tahu shohih tidaknya dan siapa yang meriwatkannya. Hadits

ini juga disebutkan oleh Ibnul Atsir daiam An Nihayah Fi Ghoribil Hadits Wal
Atsar. Di Sana ia mengatakan bahwa hadits ini juga disebutkan oleh Al 'Ajluni
dan Az Zamakhsyari, akan tetapi ia bukan termasuk ahli hadits. Sementara
menurut riwayat Ath Thobroni ini merupakan perkataan Ibnu MasUd٠,dengan lafadz:

!

اً
؛
؛

والآخرةدنیاعملفيالفارغأالرجلأرىأنأليإفي
Sungguh aku benar-benar tidak suka melihat seseorang yang nganggur tidak
sedang beramal untuk dunia maupun akherat.
Di dalam sanadnya ada seorang rowi yang tidak disebut namanya, namun sisa
perowinya adalah tsiqoh sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haltsami.

؛

i
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dan ketidakpekaan yang nyaris menghancurkan semua yang
telah dibangun oleh para aktifis.

Oleh karena itu gerakan jihad yang memakan waktu yang
itulahdengan harta, mate tombak, iisan dan jari-jaripanjang

yang akan menghilangkan 0besitas3٥7 dari kehidupan umat, dan
mencairkan tampilantampilan mewah yang telah memperbudak
masyarakat yang statis..

Dan usaha perbaikan itu tidak akan membuahkan hasil kecuali
dengan tiga hah kajian terhadap masyarakat, perasaan yang tulus
dan mengikuti langkah perjaianan para salafussholih.

Danjanganlah kamumengira bahwa nasehatitujuga bermanfaat
kecuali dengan tiga hal pula: hati yang bergelora, lisan yang lancar
dan memahami karakter manusia, oleh karena -itu -kenalilah siapa
yang kamu jumpai: karena dasar dakwah kita adalah kecintaan dan
saling mengenal.348

Maka fberbaurlah kalian dengan manusia, ungkapkanlah cinta
kalian kepada mereka dengan cara yan
jangan sekali-kali kalian perburuk citra agama kalian]
(seorang mukmin yang berbaur dengan manusia dan bersabar
terhadap gangguan mereka, itu lebih besar pahalanya daripada
orang mukmin yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak
bersabar terhadap gangguan mereka).

mereka senangi, dan
karena349

350

347 Dalam A! Mu'jam Al Wasith: [ ( لحفن(زجل ]: dagingnya goyang dan menjulur. Dan (زجل)
juga berarti menggelembung dan membengkak bukan karena penyakit. Isim fa'il
mudzkkar nyaCJUj dan isim fall mu-annats nya(i^).Dan (نرض) sama dengan .(دبل)

348 Berdasarkan firman AHoh ta'ala :

بقعارفواوقبائلشعوباوجعلناكم
Dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian
saling mengena؛. A؛Hujurot: 13

349 Al Hajtsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroni dengan dua sanad
yang mana perowi dari salah satu sanadnya tsiqoh, dari perkataan Ibnu Mas'ud.
Riwayat ini juga dicantumkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan beliau diam
tidak mengomentarinya.

350 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dengan sanad jayyid , dan dalam Fathul Bari Ibnu
Hajar berkata: Hadits ini diriwayatkan dengan sanad hasan.
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Akan tetapi dakwah yang hanya mengandalkan sisa-sisa waktu
itu tidak akan pernah sukses selamanya!

Maka seorang da'i yangjujur itu adalafi orang yang dakwafinya
selalu berada di kepalanya seperti orang yang sakit kepala, karena
(orang mukmin itu bagi orang mukmin lainnya adalah seperti
kepala bagi tubuh: orang mukmin itu akan merasakan sakit yang
diderita orang mukmin lainnya, sebagalmana tubuh merasakan

Sesungguhnya mereka itu (seperti
satu tubuh. Jika kepalanya sakit maka seluruh badannya akan
merasa sakit, dan jika matanya sakit maka seluruh badannya

Dan para da'i yang jujur itu jika saling
bertemu mereka membicarakan tentang kegiatan, dan jika mereka
teiah berpisah maka mereka menuju kegiatan. Dan barangsiapa
tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari
golongan mereka.

351sakit jika kepalanya sakit).

352akan merasa sakit).

353

Maka janganiah kalian menjadi salah satu dari dua macam
menusia berikut: orang yang tidur saat ada cahaya atau orang yang
bangun saat tidak ada cahaya.

Maka lihatlah, dirimu itu termasuk kunci pembuka apa?! Karena
(sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi kunci-
kunci pembuka kebaikan dan ada yang menjadi gembok-gembok
penutup kejelekan. Maka beruntunglah bagi orang yang Alloh
jadikan kunci-kunci pembuka kebaikan ada di tangannya, dan
celakalah bagi orang yang Ahoh jadikan kunci-kunci pembuka
keburukan itu ada di tangannya).354

Dan tidak ada kebaikan seseorang dalam keflidupan ...

351 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobroni, dan dinyatakan hasan oleh As Suyuth؛.
Sementara Al 'Iroqi dan muridnya Al Haltsami berkata: Pa٢a percwinya adalah para
perowi yang dlpakal dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah
satunya). Adapun Al Bushoiri berkata tentang para perowi Ibnu Abi Syaibah: Para
perowinya tsiqoh. Dan dinyatakan hasan oleh Al Albani.

352 Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad.
353 Hadits ini d/o'/f bahkan ada yang mengatakan maudhu'. Silahkan lihat di buku-buku

hadits maudlu'.
354 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi 'Ashim dan Al Baihaqi. Hadits ini hasan, dan

ia memiliki syahid dari Sahl bin Sa'ad.
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Jika ia terhitungsebagai barangyanghina ...
Maka jangan sampai kamu menjadi orang yang lebih rendah

derajatnya daripada burung Hud-hud nya Nabi Sulaiman 5§,
yang menyampaikan apa yang ia telah ketahui.

Jadilah kamu orang yang apabila datang generasi setelahmu...

mereka mengatakan: la telah berlalu dan inilah peninggalannya...

و

،الداخليالعدؤھزیمةالسرخطواتأولىألن!٠..رویدك!ولحكن

؟ینتصركیفیعرفالانھزملماذایعرفالومن

انتبلثم،یعطیھالءالثيفاقدألن؛عئھاعنفائھھابنفسكفابدأ
إلیكالباطللمرقانقمعئثنعلھغزلةفاعرلممالناسإلى

فئیفرمنكراًمنعثمرىتن):فیھاغققعزلة،سلوآلأویكراً
؛(اإلیمانأضعفونلك؛فیقلبھ٠٠٠(٣)فبلسانھ.٠٠(؟)...بیده(١)

هللاإذ)و،(المنكرعنویةبالمعروفیأمر.٠٠لمتنمنالیس)ف
المنكرریتإذاتتقكما:یسألھحتىالقیامةیومالعبدلیسألتعالى

.(...؟أزقئكره

كتنفكرھھانھدھامنكاناألرضفيالخطیئةعبئتإذا)ف
.(شھدھاكتئكانقزصبھاعنھاغابوتن،عنھاغاب

بغیرأنتستبغالفاجرفلمرأیتإذا]:ئقئئنا؛§مسعودابنھذا

.[وجھھفاكقبؤفيعلیھ

ذخقماأوقإة)ف!إسرائیلبنولدغكمایئذعالفالمؤمن

سریعا

.ه
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یا:فیقول،الرجنیغفيالرجلكانأنھ،إسرائیلبنيفيالنقش
قلقاثم،لكتجلالفإنھ؛قصعماوذغ،الثھاتق!ھذا
،وقصذهوقرینھأكثنھیلثونأنذلكیئتثھفال،حالھفيوھو

الذینقعن).٠٠،ببعضبعضھمقلوبهللافربذلكفعلوفلما
ذلك؛مریمابنوعیىداودلسان،>إسرائیلبنيمنكفرة
،فعلومنكرعنیثناھونالكانوا،یعقدونآلنواغضوبما

وققئنؤة،بالمعروفلثاًذزئ-وهللا-كال...(یغطونكانوامابئس
،أنلراًالحقفيوقثأقلذئھ،الظالمیدفيلحنةوقة،المنكرعن

فيبعضحكمبقلوبهللاكضربئأو،قرثالحقفيوقفثزئھ

لقأئزنبیدهنغيوالذي)،(تعتھمكماقنتثكمثم،بعض

قبعثأنتعالىهللالثؤشعكىأوالثنكرعنوققئنؤئبالمعروف
.(لعثمؤسجالبفالقذعوقھثممنھعقاباًعلیعثم

الغد ھن ٥

Akan tetapi! Jangan tergesagesa ...! Karena langkah pertama
menuju kemenangan itu adalah mengalahkan musuh internal, dan
barangsiapa yang tidak tahu mengapa ia kalah, niscaya ia tidak
akan tahu bagaimana ia menang?

Maka mulailah dari dirimu sendiri, tientikanlah dirimu dari
penyimpangannya. Karena orang itu tidak dapat memberikan apa
yang ia sendiri tidak milikinya. Kemudian segeralah berpindah
kepada manusia, dan asingkanlah dirimu dari mereka dengan
pengasingan yang berpindah-pindah yang dapat mencegah
masuknya kebathilan kepada dirimu baik berupa pemikiran maupun
tingkah laku, suatu pengasingan yang dapat realisasikan hadits:
(barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran maka hendaknya
la merubahnya dengan (1) tangannya... (2) lalu dengan lisannya...
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355.man)3؛) lalu dengan hatinya...., dan :tu selemah-lemah)
orang yang tldak menyuruh؛(bukanlah termasuk golongan kam

8; dan3؛(kepada perbuatan ma’ruf dan mencegah kemunka٢an
akan menanyai semua؛(sesungguhnya Alloh ta’ala itu past

hJngga Allofi bertanya: Apa yang؛hamba pada hari klamat nant
menghalangimu untuk mencegah kemunngkaran ketika kamu

.(...?melihatnya

Maka

357

Karena (suatu kesalahan !tu apabila dilakukan d! muka bum!,
maka orang yang hadir d؛ situ namun membencinya berarti a؛
nilainya samasepertiorangyangtidakhadirdisitu.Danbarangsiapa
tidak hadir di situ namun ia ridlo dengan perbuatan tersebut maka
ia nilainya sama seperti orang yang fiadir di situ).358

Inilah Ibnu Mas’ud٠mengajari kita: [Jika engkau melihat
orang yang sering berbuat dosa namun engkau tidak bisa merubah
perilaku buruknya maka bermuka masamlah kepadanya}.359

Maka seorang mukmin tidak selayaknya akan terperosok
sebagaimanabaniisraeiterperosok!karena(sesungguhnyapertama
kali timbulnya kekurangan pada Ban؛ Israel itu adalah bahwa
pada saat ada seorang laki-laki yang bertemu dengan seorang.aki-laki — lain yang berbuat maksiat
kamu!Bertakwalah kepada Allofi, dan tinggalkan apa yang kamu
perbuat, karena sesungguhnya itu tidak fialal bagimu. Kemudian
keesokan fiarinya ia bertemu lagi dengannya dan orang itu masifi
dalam keadaan yang sama, namun apa yang dilakukannya itu
tidak mengfialanginya untuk menjadi teman makan, minuman
dan duduknya, lalu ketika mereka melakukan hal itu maka Alloh

lalu ia berkata: Wahai

355 Diriwayatkan oleh Muslim, Imam yang empat --- Abu Dawud, An Nasa-؛, At Tirmidzi
dan Ibnu Majah --- dan Ahmad.

356 An Nawawi dalam Riyadlush Sholihin berkata: Hadits ini shohih. Juga diriwayatkan
oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Dan Al 'Iroqi berkata: Hadits ini
sanadnya jayyid .

357 Al 'Alla-i berkata: Hadits ini sanadnya la ba'sa bihi. Sedangkan Al 'Iroqi berkata:
Hadits ini sanadnya jayyid, sebagaimana disebutkan dalam Faidlul Qodir. Dan
dinyatakan shohih oleh Al Albani.

358 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan ini adalah hadits hasan.
359 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dan dalam sanadnya terdapat Syarik yang haditsnya

hasan, sedangkan sisa perowinya adalah perowi yang dipakai dalam kitab Ash
Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah satunya).
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mencampakkan hati sebagian mereka dengan sebagian lainnya --
sehingga sama-sama keras dan sama-sama tidak dapat menerima
kebenaran, kebaikan dan rahmat —, ... {Orang-orang kafir dari Bani
Israel telah dilaknat melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam.
Yangdemikian ،tu karena mereka durhaka dan selalu melampaui
batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar yang
selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka
perbuat}3®°.... Sungguh demi Alloh, kalian benar-benar harus
menyuruh perbuatan yangmakrufdanmencegah kemunkaran dan
engkau tarik tangan yang ingin berbuat zalim lalu engkau tuntun
dia untuk melakukan kebenaran dan engkau batasi dia agar
hanya melakukan kebenaran saja. Kalau tidak niscaya Alloh akan
mencampakkan hati sebagian kalian dengan hati sebagian yang
lainnya, kemudian Alloli akan melaknat kalian sebagaimana Alloh
melaknat mereka)36!, (dan demi Alloh yangjiwaku ada ditangan-

Nya, sungguh kalian harus benar-benar menyuruh kepada yang
makruf dan mencegah kemungkaran. Kalau tidak niscaya Alloh
tidak lama setelah itu pasti akan menirhpakan hukuman dari-Nya
kemudian kalian berdo’a kepada-Nya dan tidak dikabulkan).362

قال...؟المنكرعنولتيبالمعروفاألمریئركمنى...)تعلمھل

وعیؤل،یممشرفي
تتكونواأنیبعد

ولغا،خیایممفيالثدانتةظھرتإذا:٠
وال،(أوذلكمفيآللفقھ،صغاركمفيالثلك

بالكتابقلتمإذاواألنصارالمھاجرینمناألولینبعین

حشة
د0ر

11

360 Al Maidah: 78
361 Abu Dawud dan At Tirmidzi dan ia berkata: Hadits ini hasan ghorib. Ath Thobroni

juga meriwayatkan yang semisal dengannya dan para perowinya adalah para perowi
yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah satunya),
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Dan Al Mundziri memvonisnya
sebagai hadits yang cacat karena munqothi', dan pendapat ini diikuti oleh Al
Mubarokfuri. Adapun Al Albani menyatakan bahwa hadits ini dio'if. Juga seingatan
saya sekarang Syaikh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap Musnad Ahmad
menyatakan bahwa hadits ini cacat karena munqothi'.

362 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan ia mengakatan: Hadits ini hasan, dan Al Albani
menyatakan bahwa hadits ini hasan.
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وال،بالمعروفیأمرونفال؛الدنیاحب الناسیظھرفيحینوالسنة
!هللاسبیلفيیجاھدونوال،المنكرعنینھون

إفي]:یجیب$.بتكزهأباذغوا؟بإذاخرآنذاكینھل!ثرى

عنوالتي،بالمعروئاألمرفیھأستطعالزمانأاًدركأنأخشى
.[یومئذخیلوال؛المنكر

ماكلواصبر‘المنكرعنوائةبالمعروفؤاؤثر):تعالىبقولھفائتمر

ال)و،ورسولھهللایحبھالذياإلساليالمبدأھذاسبیلفي[أصابك

؛بعظیمویدیررآهإذامجقیقولأنالناسرھبةأحذكمیمنعن

بقولھعزیمتكولھن،(رزقمنیباعدوالأجلمنیقربالفإنھ
.[دونھمنبالذینویخؤفونك؟!عبدهیكاناهللاألیس[:تعالى

قولتستھوینفالالحققولثستطعلمإناالحتماالتأسوأوفي

الھذاومع،(هللامعصیةفيلمخلوقطاعةال)إذ؛الباطل

یذلنوكیف:قالوا،یغردثمفھأنلمؤمنیثبفيال)أنھشن
.(یطیقالماالبالءمنیقعرظئ:قال؟نفسھ

Tahukah kamu (... kapan amar makruf dan nah؛ munkar !tu
dltlnggalkan? .... Nab: I menjawab: Jika sikap basa-bas! mula!
menonjol pada orang-orang terbalk kalian, perbuatan kejl
merebak pada orang-orang tefburuk kalian, kekuasaan dlpegang
oleh orang-orang yang maslh muda dl antara kalian, dan flqh
dlkuasal orang-orang yang tldak balk dl antara kalian).363 Dan
363 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan berbaga؛ lafadz yang

mirip-mirip, dan disebutkan Al Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan ia diam
idak؛ mengomentarlnya. Hadits Ini juga terdapat dalam Al Ahadlts Al Mukhtaroh
karangan Dliya -ud Din Al Maqdisi. Sedangkan dalam sanadnya Ath Fhobroni
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kalian itu tidak mustahil menjadi seperti generasi awal Islam dari
kalangan Muhajirin dan Anshorjika kalian mengatekan berdasarkan
Al Qur'an dan Sunnah pada saat merebak cinta dunia di tengah-

tengah manusia sehingga mereka tidak memerintahkan perbuatan
ma'ruf, tidak mencegah kemungkaran dan tidak berjihad di Jalan
Alloh!384

Kira-kira apakah ada kebaikan ketika itu Jika keduanya
ditin^alkan? Biarkanlah Abu BakarIyang menjawabnya:
[Sun^uh aku khawatir menemui zaman di mana aku tidak mampu
untuk menyuruh perbuatan makrut dan mencegah kemunkaran;
dan tidak ada kebaikan sama sekali ketika itui.365

Maka laksanakanlah firman Alloil ta’ala: {Dan perlntahkan
perbuatan yang makrut dan cegahlah kemunkaran, dan bersabarlah
terhadap apa yang menlmpamu}366 dalam menjalankan prinsip
Islam yang dicintai Alloh dan Rosul-Nya ini. Dan Oanganlah rasa
takut kepada manusia itu menghalangl salah seorang kalian
untuk berkata yang benar jlka la mellhatnya dan menglngatkan
kepada yang Mahaagung, karena sesungguhnya hal Itu tidak

diperselisihkan sebagaimana yang djkatakan oleh Al Haitsami. Al 'Iroqi berkata:
Hadits ni؛ diriwayatkan dengan sanad hasan, dan Al Bushoiri berkata dalam Zawaid
Ibni Majah: Hadits ini sanadnya shohih dan para perowinya tsiqoh. Namun hadits
ini dinyatakan dlo'if oleh Al Albani dan Az Zuhairi muhaqqiq Jami'u Bayanil 'Ilmi Wa
Fadlihi karangan Ibnu 'Abdil Barr.

364 Nukilan dengan penyesuaian dari hadits yang sanadnya dlo'if :

والالمنكرعنقنھونوالبالمعروفتأمرونفالالدنیاحبفیحكمظھرإذا...
مناألولینكالسابقینوالسنةبالكتابیومئذالقائلون،هللاسبیلفيتجاھدون
واألنصارالمھاجرین

٠>٠ lika munculpada dir؛kalian cinta dunia maka kalian tidakakan memerintahkan
yang ma'ruf, tidak mencegah yang munkar dan tidak berjihad fi sabilillah.
Orang-orang yang pada hari itu berkata berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah
seperti generasi pertama islam dari kalangan muhajirin dan anshor.
Al Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan di dalamnya ada
fulan yang dinyatakan tsiqoh oleh Abu Hatim dan dinyatakan dlo'if oleh yang
lainnya, dan di dalamnya ada unsurdo'z'fnya.

Dan hadits ini dinyatakan dlo'if oleh Al Albani.
365 Al Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroni dan para perowinya

tsiqoh.
- Luqman: 17366
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akan mendekatkan ajal dan menjauhkan rezekl).367 Dan teguhkan
tekadmu dengan firman Alloh ta’alaa: {Bukankah Alloh Itu
mencukupl hamba-Nya? dan mereka menakut-nakutlmu dengan
selaln Alloh)3“.

Dan dalam kemungkinan yang paling buruk, jika kamu tidak
mampumengatakanperkataanyangbenar,makajanganmenyengaja
mengucapkan perkataan bathil:karena (tldakada ketaatankepada
makhluq dalam bermakslat kepada Alloh).
jangan lupa bahwasannya (tldak selayaknya seorang mukmln Itu
menghlnakan dlrlnya sendlrl. Para saliabat bertanya: Bagalmana
seseorang blsa menghlnakan dlrlnya sendlrl? Bellau men)awab:
la menantang muslbah yang tldak mampu la tanggung).

369 Namun demikian

37٥

أنفسحتم١ئوآمنواالذینأیھایا):حمسدعوتناودوائر

لثئنر}.(األقربینوأئذزعشھزتك}.{والحجارةاباسزفوذھاناآل
.{نذیراًللعالمینزیكون.{حولھاوننلقرى١ألم

عذاباًأوثفنیھمنغیكثمهللاقوماًلعظونیلم{:سمقیلمافإذا
مخفوال،{یتقونولعلھم،ربكمإلىمعذر{:فقولوا{...؟ألیماً

!!!هللاعضبمنأھون(األمیرا))وعصب؛الئملومةهللافي

المنكرعنالس))تتناسفال((المنكرعنالس))تشغإذالكنك

367 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Para perowinya adalah para perow؛ yang
djpakai dalam kitab Ash Shohjh (Al Bukhorl dan Muslim, atau salah satunya)
sebagalmana yang dlkatakan Al Haitsamj, dan sanadnya dlnyatakan shohih oleh
Ahmad Syakir.

368 Az Zumar: 36
369 Diriwayatn oleh Ahmad dan Al Hakim, dan para perowi Ahmad adalah para perowi

yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah satunya),
dan hadits ini memang shohih.

370 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan ia berkata: Hadits ini hasan ghorib. Al Haitsami
berkata: Sanad yang terdapat dalam Al Mu'jam Al Kabir jayyid, dan para perowinya
adalah para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim,
atau salah satunya). Sedangkan Al 'Iroqi berkata: Hadits ini sanadnya jayyd.
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،رجةمعونتي،شفقةأمذمع:حبهللاإلىالدعوةألن؛((بالمعروف

إنھ:قال!هللارسول.یارحیمتمنا-:قالواقراخمواحقتؤمنوالن)و
،(العاثةرحمة،باس؛ة^رولكنھا!صاحبھكم»أحدبرجةلیس

.(یرحمالیرحمالض)و
منإنفي:وقال،صالحاًوعبل،هللاإلىدعاممنقوألأجمسونن)

،(الحسنةوالموعظةبالحكمةربكسبیلإلىفزادع،{؟المسلمش
عوئقكونواال)ذ!ابحتیةباألسبةدعوتھینشرتنوالبارغ
.(أخیكمسالشیطان

فيولك،(الشیطانمنوالعجلة،هللامنفرالتألي؛قثجلواوال

:عبرةاآلیتینھاتین

.{ني،>اباس،>یثقآله؛وقرآناًقذففاه)
f.{بھلفجقلساقكبھاللذال)

نزلماأولنزلإنما]:عنھاهللارغيعائشةأئنامعاًإلىولشع

اباقاتيإذاحنى،وابارالجنةذالفیھاالئئشلمن

ئثربواال)اصءأولنزلولو،والحرامالحاللنزلاإلسالمإلى
قذغال:لقالوا((قرنوااال)ولونزل!الخمرأبدأعال:لقالوا((الحر
بل):ألثبلجاریة,وإفي1محمدعلىبمكةنزللقد!أبدأالزنى
نزلتوما،{وإمرأذشولساعة،موعدھمالساعة

.[عندهوأناإالالنساء-

سمنھ سوره

البقرة سورا
'و
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Dan wilayah garap dakwah kita itu ada lima: {Wahal orang-orang
darl apl nerakayang beriman Jagalah dlrlmu dan

yang bahan bakarnya adalah manusla dan batu}37i. {Dan berllah
perlngatan kepada {Agar engkau memberl
perlngatan kepada penduduk Makkah dan sekltarnyal373. (Agar

menladl pemberl perlngatan bag! seluruh alaml.374

Maka jika ada yang mengatakan kepada kalian: {Mengapa
kalian menasehatl sebuah kaum yang akan Alloh blnasakan
atau Alloh slksa dengan slksaan yang pedlhj37٩ maka jawablah:
{Sebagal alasan kepada Robb kalian dan barangkall saja mereka
bertakwa}376, dan janganlah kalian takut terhadap celaan orang-
orang yang mencela dalam menjalankan ajaran Alloh, karena
marahnya "pemimpin" itu lebih ringan daripada marahnya Alloh!!!

Akan tetapi Jika engkau melakukan “pelarangan terhadap
kemungkaran” maka jangan engkau lupa untuk “melarang
kemungkaran dengan cara yang ma'ruf”377, karena dakwah kepada
Alloh adalah cinta: aniuran vang diiringi dengan belas kasih. dan
pelarangan vane diiringj dengan kasih savang- Dan (sekall-kall
tldak akan beriman hlngga kalian sallng berkaslh sayang. Para
sahabat berkata: Kami semua Ini pengasll, wahal Rosulullohl
Bellaupun bersabda: Sesungguhnya bukan sekadar kasih sayang
seseorang dl antara kalian kepada temannya saja, akan tetapi
kasih sayang kepada seluruh manusla, kasih sayang kepada
semua makhluq)378. Dan (barangslapa tldak menyayangl nlscaya
tldak akan dlsayangl).379

371 AtTahrim: 6
372 Asy Syu'aro': 214
373 Asy Syuro: 7, Al An'am: 92
374 Al Furqon: 1
375 Al A'rof: 164
376 Al A'rof: 164
377 Ada ungkapan semacam ini dalam hadits dlo'if yang terdapat dalam Syu'abul Iman

karangan Al Baihaqi, namun untuk saat ini aku tidak ingat lafadznya.
378 Al Mundziri berkata: Hadits ini para perowinya adalah para perowi yang dipakai

dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah satunya). Al Haitsami
berkata: Di dalam sanad hadits ini ada si Fulan yang muwatsaq dan dinyatakan dlo'if
oleh sekelompok ulama'. Adapun Ibnu Hajar berkata: Hadits ini para perowinya
tsiqoh. Dan Al Albani berkata: Hadits ini hasan ii ghoirihi.

379 Muttafaq 'alaih.
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{Dan slapakah yang leblh balk perkataannya darlpada orang
yang menyeu kepada Alloh dan beramal shollh, dan berkata:
Sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah dlrl?}380,
maka {Serulah manusla menuju Jalan Robb mu dengan bljak

dan orang yang lihal itu adalah orang381dan nasehat yang balk,
yang menyebarkan dakwahnya dengan mengislamkan hati yang
merupakan pondasi! Maka Uanganlah kalian menjadl penolong

382setan dalam menyesatkan saudara kalian).

Dan janganlah kalian tergesa-gesa, karena (hatl-hatl Itu darl
Alloh sedangkan tergesa-gesa Itu darl setan).
ayat berikut ini ada pelajaran yang baik bagimu:

،Dan Al Qur'an Itu Kami turunkan sebaglan-sebaglan agar
engkau membacakannya kepada manusla secara perlahanjs.

383 Dan dalam dua

{Janganlah engkau gerakkan llsanmu ketlka Al Qur'an
dlwahyukan karena Ingln segera menghafa!nya}385.

Mari kita dengarkan bersama-sama penuturan ibu kita 'Aisyah

I : [Sesungguhnya surat yang pertama-tama turun itu adalah surat
mufashol yang di dalamnya disebutkan surga dan neraka. Sampai
ketika manusia mulai pada masuk Islam barulah turun halal dan
haram.Seandainya yang pertama-tama turun itu: “Janganlah kalian

niscaya mereka akan mengatakan: Kami tidak
akan meninggalkan khomer selamanya! Dan jika yang turun itu:
“Janganlah kalian berzina!" niscaya mereka akan menjawab: Kami
tidak akan meninggalkan zlna selamanya! Sungguh telah turun di

minum khomer!

380 Fushilat: 33
381 An Nahl: 125
382 Diriwayatkan oleh Al Bukhori, di Sana disebutkan sebuah kisah seseorang yang

didera karena minum khomer. Lalu tatkala sudah bubar ada seseorang berkata: [( ما
,(اخزاه Alangkahhinanya orang ini],maka Nabi٠, pun bersabda seperti di atas.

383 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan ia berkata: Hadits ini ghorib. Sedangkan dalam
beberapa salinan lain disebutkan: Hadits ini hasan ghorib, sebagaimana yang
dikatakan oleh Al Mubarokfuri, dan ia menyatakan bahwa yang rojih; salah satu
perowi yang terdapat dalam sanadnya dlo'if . Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu
Ya'la dan para perowinya adalah para percwi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih
(Al Bukhori dan Muslim, atau salah satunya), sebagaimana yang dikatakan oleh Al
Mundziri dan Al Haitsami. Dan hadits ini dinyatakan hasan oleh Al Albani.

384 .Al Isro': 106
385 Al Qiyamah: 16
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Makkah kepada Muhammadisaat aku masih anak kecil yang
suka bermain: {Bahkan yang dljanjlkan sebagal balasan buat
mereka adalah harl klamat, dan had kiamat Itu leblti dahsyat dan
!eblh pahlt}388, dan tidaklah turun surat Al Baqaroh dan An Nisa’
melainkan aku sudah berkumpul serumah dengan beliau].

نعلىدائماًفطنالرحمنرضادروةفيتبنىأنأردثوإذا

هللاإلىوأحبخرالقويفزالمؤمن،الجھاد...!اإلسالمسنام
منالسلصادقلكلوصحتفعلثولو،(الضعیفالمؤمنمن

:النصیحةھذهوحسبكم،صادقھامنالواحاتوسراب،بھزجھا

أبوابمنبالفإنھ؛وتعالىتباركهللاسجیلفيبالجھادعلیكم)
.(والعلمالفلمبھهللایدھب،الجئة

:الكرامكالصحابةالحالبلسانوكونوا

دروة

،[أبدابغیناماالجھادعلى

ه^رالحسھنبنعفيفعن،الصالحسلفحكمعئمكماوعئموا
السورظمكماوسرایاهومالنبيمغازيظمكنا]

!!!![القرآنمن

٠٠٠ محمدابایعواالذیننحن]

i
:هللا

Dan jika engkau ingin tetap berada di atas puncak keridloan
Alloh maka jadikanlah dirimu selalu berada di atas puncak ajaran
lslam)!387... yakni jihad. Karena (orang mukmin yang kuat itu lebih
baik dan lebih Alloh clntal darlpada orang mukmin yang lemah)388.
Dan jika engkau lakukan hal ini niscaya akanjelaslah bagimu mana
jalan-jalan yang benar dan mana jalan-jalan yang palsu, mana

386
387 Mengisyaratkan kepada hadits shohih yang diriwayatkan 0،eh At Tirmidzi:

- Al Qomar: 46.

الجھادسنامھوذروة
.. dan puncak kehnggiannya adalah had؛[ . ,

388 Diriwayatkan oleh Muslim.
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oasis dan fatarnorgana. Dan cukuplah bagi kalian nasehat ini: 

(Hendaknya kallan berjlhad di Jalan Alloh ta'ala karena la adalah 

satu plntu darl plntu-plntu surga, dengannya Alloh menghllangkan 

kekhawatlaran dan kesedlhan). 389 

Dan bersikaplah dengan sikap yang rnenunjukkan bahwa 

kalian itu rnemiliki sernboyan sebagairnana sernboyan para sahabat 

mulia: 

[Kami adalah orang-orang yang membaiat Muhammad ... untuk 

berjihad selama kami masih hidup]390
, dan ajarkanlah apa yang 

diajarkan para salafus sholih kalian. Sebagaimana yang disebutkan 

dalam riwayat dari 'Ali bin Al Husain z,.ih, beliau berkata: [Kami dulu 

mengajarkan pertempuran dan peperangan Nabi 

kami mengajarkan surat Al Qur'an]391!!! 

sebagaimana 

.y �.:J\ JS'4 W}! ��l.-=1-4 t=.: �) � �l.c l).-, 
;. ♦ ,,.. ,,.. ,,,, ,(�\ �'11 .y _J]bJ ,..l.>�I ���\)__;�(�WI �\

,{�-d �.:JJ ly J, �� �j\_;j °'lJ} ,_).JI l) ll ll �_,

>'_)� �{��..uJ� �"jl J", !,,JW °'lJ ,�_,.cl��\ J", !,,JWJ} 
lo �µ1]_, ,(�l.-=1-1 � o.t1 �)_, ,,0�}-; _fa'��
fa :J_, ,ohi J? �1 y_j� ,[JJJ->_, � 01.., JJ,-1 JiG

rJt lo JlfaG ,Jt � Jl 

389 -Dirlwayatkan oleh Al Hakim dan ia menyatakan sebagai hadits shohih dan disetujui 
oleh Adz Dzahabi. 

390 Muttafaq 'alaihi. Kata-kata ini diucapkan pada saat menggall Khondaq, ketika Nabi 
i,!!!; melihat para sahabat kelelahan, beliau bersabda: 

Ya Al/oh, sesungguhnya kehidupan yang sebenamya itu adalah kehidupan 

akherat .... 

maka ampuni!ah para anshor dan muhajirin .. 

Maka mereka pun menyahut: Kami lah orang-'.;:;-rang yang ... dst. Semoga Alloh 
meridloi mereka dan menyusulkan kita dengan mereka. 

391 Sebagaimana disebukan dalam Al Jami' Li Akhlaqir Rowi Was Sarni' karangan Al 
Khotib Al Baghdadi. 
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Dan secara umum dalam kalian beramal (hendaklah .kaiian
berjamaah, karena sesungguhnya serigala  itu hanya  makan 
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memangsa kambfng yang Jauh dari rombongannya)392. makanya
(setan Itu bersama orang yang sendlrlan, dan la akan lebJh jauh

dan barangsiapa menyempai
rombongannya maka ia menyempal ke neraka.

353darl orang yang berdua) dari
{Dan Janganlah

kalian sallng bersellslh sehlngga kalian akan lemah dan

394

hllang
kalian

dan janganlah sallng tolong-
menolong dalam dosa dan permusuhanjs؟. Karena seseorang itu
sedikit jika sendirian dan banyak jika bersama saudara-saudaranya
Dan (Tangan Alloh Itu bersama Jama'ah)35٦ sedangkan Dama’ah
itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu
sendirian]

395 {dan sallng tolong-menolonglahkekuatan kalian}
dalam kebalkan dan ketakwaan

338 maka kenalilah kebenaran niscaya kamu akan
, dan janganlah kamu melihat kepada

siapa yang berkata tapi lihatlah kepada apa yang dikataka

399mengenali penganutnya

nnya.
Dan jika kamu telah berjamaah dan telah berbai’at kepada

memukulseorang amir maka dengar dan taatlah (mesklpun la
392 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An Nasa-؛. Di dajam kiab

Ahkam Fi Muhimmatis Sunan Wa Qowa'idil Islam, An Nawawi berkata;
sanadnya shohih sebagaimana yang dinukil oleh Az Zaila'i dan Al
Adapun kalimat ( الفغممن ) adalah tambahan dalam riwayat Al Hakim
yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah sholatjama'ah sebagaimana
dipahami dari konteks pembicaraannya, namun aku meminjamnya
yang bersifat umum.

Khulashotul
; Hadits ini

Mubarokfuri.
Sebenarnya
yang dapat

untuk maksud
393 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan ia meengatakan: Hadits ini hasan

dinyatakan shohih oleh Al Hakim sesuai dengan syarat Al Bukhori dan
disetujui oleh Adz Dzahabi.

394 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan hadits ini dlo'if akan tetapi ia

shohih. آل١جهد
I Muslim dan

memilikj
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mubarokfuri. Dan Al Munawi menukii
Ibnu Hajar: Hadits ini ghorib. Di tempat lain ia menukii darinya

syawahid
perkataan

mengatakan;
yang mauquf tapi

Akantetapi hadits ini meiliki banyak syahid yang di antaranya ada
shohih.

395 Al Anfal: 46
396 Al Ma-idah; 2
397 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dan perowinya tsiqoh. Ibnu Hajar berkata:ini memiliki banyak syahid yang diantaranya hadits mauqufshohih.
398 Atsar dari Ibnu Mas'ud٠, lihat Tahdzibul Kama! karangan Al Mizzi

'Amru bin Maimun Al Audi. Juga diriwayatkan oleh Al Lalika-i dalam
I'tiqad Ahlis Sunnah Wal Jama'ah dari Ibnu Mas'ud.

399 Perkataan Ali٠sebagaimana yang dinukil dari Al Qurthubi dan Al Munawikatakana kepada orang yang bertanya kepadanya: Apakah Tholhah ituیع;;ا:ا7-!؛ق berada di atas kebatilan? Maka ia menjawab: z Zubair

: Hadits

pada biografi
yarhu Ushulil

أھلھقرفالحقاعرفبالرجالبرفالالحقإنى!علیكملبوسإنھ!ھذا
ا٠

Wahai orang ini! Sesungguhnya kamu ini rancu. Sesungguhnya kebenaran
tidak dikenali berdasarkan orangnya, tapi kenalilah kebenaran niscaya engk
akan tahu siapa kelompokkebenaran.

itu
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punggungmu dan mengambll hartamujoo, dan jika kamu djhukum

mat! maka katakanlah dengan penuh kegembiraan:

[Aku tjdak peduli ketika aku terbunuh dalam keadaan
muslim...

Pada sisi manapun aku terbaring karena Alloh...

Dan itu semua mat! karena Alloh, yang jlka Alloh
menghendaki...

Alloh akan memberkatii potongan-potongan tubuh yang
terpisah-pisah...}

Singkatnya: hendaknya prinsipmu dalam mengasingkan diri Itu
adalah: {Dan aku mengasingkan dlrl dari kalian dan darl apa yang
kalian lbadahl}*2٥, {kecuall AllohJ°3. Dan alangkah disayangkannya
dlrimu jika semangat pembelaanmu terhadap agamamu leblh kecil
daripada semangat Abu Bakar Ash Shiddiq٠yang mengatakan:
[Apakah ajaran agama ini akan dikurangi sedangkan aku masih
hidup?l?!!4٥4

401

MakademiAllohyan^iwakuberadaditangan-Nya,sesungguhnya
dakwah kita ini adalah amanah di pundakmu. Maka kalian semua
ini sebenarnya masing-masing berada di salah satu pos dari pos-
pos penjagaan Islam. Takutlah kepada Alloh, takutlah kepada Alloh!
Jangan sampai Islam dibobol dari pos yang dia berada!!!4٥5

400 Diriwayatkan oleh Muslim.
401 Diriwayakan oleh Al Bukhor؛ dari perkataan Khubaib bin 'Adi !%* , sebelum dibunuh

oleh 0rang-0٢ang musyrik Makkah.
402 Maryam: 48
403 Al Kahfi: 16
404 Mengisyaratkan kepada apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepada Umar٠:

!!؟ي*وأناأزبنقصالدینوتم،الوسانقطع فدا نھ
Sungguh wahyu telah terputus,dan agama telah sempurna. Lalu apakah agama
ini akan dikurangi sedangkan aku masih hidup?

٠٠ diriwayatkan oleh An Nasa-؛ sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang
Ar Riyadlun Nadhroh Fi Manaqibil 'Asyroh, dan dialah yang bertanggung jawab
dalam hal ini.

405 Mengisyaratkan kepada riwayat yang berbunyi:

یلكمنیؤسفال،اإلسالمقفرمنقفرةعلىأنت
Engkau berada pada salah satu pos penjagaan Islam/ maka janganlah sampai
Islam kebobolan dari posmu.
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(Masing-masing kalian Itu adalafi pemlmpln dan maslng-
maslng kalian Itu bertanggung jawab atas yang dlplmplnnyajos,

dan (sesungguhnya Alloh ta'ala akan menanyakan kepada setlap
pemimpin tentang apa yang Alloh jadikan dl bawah plmplnannya,
apakah la menjaganya atau menyla-nylakannya?)
(siapkanlah jawaban untuk pertanyaan tersebut).

407 maka
408

Apabjla dakwah itu merupakan tugas pertama para Nabi, maka
{katakanlah: Inilah jalanku, berdakwah mengajak beribadah
kepada AllohJQQ. Dan jika para Nabi itu berada pada derajat yang
paling tinffii, maka wahai para pencari surga yang paling tinggi ...
marilah kita ... wahai orang-orangyangkalau malam seperti pendeta
dan kalau siang seperti pasukan peranĝ Q; Singsingkanlah lengan

ا
ا
ا
i

Tentang riwayat ni؛ A! Alban؛ berkata dalam Silsilatul Ahadits Adi Dlo'ifah : Aku
tidak mendapatkan riwayat dengan lafadz sepeti in؛.
Kemudian aku sendir mendapatkannya secara marfu' dalam As Sunnah karangan
Al Mawazi dengan lafadz:

مناإلیالمقؤقال!ائهللا،قفراالیالممنقفرةكلالمدینمنرجلكل
تلك

Setiap orang dari kaum muslimin berada pada pos penagaan Islam. Takutlab
Allob, Takutlab Alloh؛ langan sampal Islam dlbobol dari pos kamu.
Namun sanadnya dlo'if mursal, di dalamnya terdapat Al Wadhin bin 'Atho', dia
itu shoduq sayyi-ul hifdhi. Akan tetapi ada riwayat yang sanadnya hasan dari
Al Auza'i, ia berkata:

أناستطاعفمن،ئغراإلسالممنثفرةعلىقائموھوإالمسلممنماإقالكان
فلیفعلقفرتھمناإلسالمئؤقال

Dahulu orang-orang mengatakan; tidak ada seorang muslim pun melainkan
ia berdiri di pos penjagaan Islam, maka jika ia bisa mencegah jangan sampai
Islam itu diserang dari pos dia berada, hendaknya dia lakukan.
Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh muhaqqiqnya. Alhamdulillah
atas kemudahan ini..

406 Muttafaq 'alaih.
407 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban, dan dinyatakan hasan oleh Al Albani.
408 Dikutip dari hadits dalam Al Mu'jam Al Ausath karangan Ath Thobroni. Dan sanadnya

hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kelanjutan
hadits tersebut bunyinya:

البرأعمال:قال؟جوابھاوما
lalu apa jawabannya? Beliau bersabda: Amal-amal kebalkan.

400 Yusuf: 108
410 Mengisyaratkan kepada apa yang gambarkan oleh prajurit Romawi yang memata-

matai pasukan penakluk kaum muslimin, seperti yang diriwayatkan oleh Ath Thobari
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bajumu.
Dan katakan: kami bersumpah akan mengusir kegelapan ...
Dan kalau tidak, haram bagi kami hidup sampai sore hari ...
Akan tetapi sebentar! Karena dakwah itu kepalanya adalah

ilmu, jasadnya adalah amal, dan penyakitnya adalah putus asa.
Sa'ad member! minum untanya sambil berkerubutkan selimut ...
Bukanlafi begin! cara memberi minum unta wahai Sa'ad ...

411

412

dalam kitabnya Tarikhul Umam Wa! Muluk .

411 Sebenarnya adalah manshub dan bisa dirubah menjadi ( حراما.....اسا ). Yang dimaksud
haram d؛ sin؛ bukan haram secara syar'؛ akan tetapi haram menurut adat. Bait ini
termasuk hiperbola yang bertujuan untuk menaikkan semangat, sebagaimana
kebanyakan bait-bait syair lainnya, wallohu a'lam

412 Dalam MajmaUI Amtsal dikatakan: Mereka mengatakan: Ini adalah perumpaan
orang yang menginginkan sesuatu tanpa mau susah payah. Namun yang benar
adalah: Ini adalah perumpamaan bag ؛ orang yang bekerja tidak sungguh-sungguh.

٢ambahan editor:

Abu Hilah Al 'Askari dalam bukunya lamharotu! Amtsal 193/ berkata: "Peribahasa
ini digunakan untuk orang yang ingin meraih kebutuhannya tanpa mau capek
dan tanpa susah payah. Artinya adalah dia memberi minum untanya di air yang
menggenang. Sehingga pada saat untanya minum ia dapat berkerubutan dengan
kain selimutnya dan tidur. Dia tidak memberi minum untanya dari air sumur yang
mengharuskannya menimba air dulu buat untanya. Ini persis dengan yang dikatakan
orang: Memberi minum unta yang paling mudah itu adalah memberi minum unta
dengan air yang menggenang ... demikianlah menurut tafsiran sebagian orang ..
Namun yang benar adalah bahwa peribahasa ini sebuah penggambaran buat orang

. yang mengentengkan masalah dan lebih memilih santai daripada bersusah payah.
Yang menunjukkan hal itu adalah kalimat: .. tidak seperti itu cara memberi minum
unta wahai Sa'ad .. Artinya adalah tidak seperti itu caranya menangani perkara itu."



fvn،'-.لطى.

'"الٔساالً
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...یاساالً
PUTUSASA ...

إذ؛(ربكمقئفواحتى،نؤمنھبعدهوالذيإالیولموالعالمیأفيال)
معروفاًیغرفالمن:اآلیبأھزویبنىأسالفاًالصالحونیذھب)

-خثالھوقبنى،فاألوزاألوزالصالحونیذھب)،(منداًینكزوال
.(تعالىباتةهللایائھمال،الشعیرأوایمركحثالة-أوخغالة

،((تنزلھموغئا،یجمعھماھئل)مسمبادئكفيفغاًتكنفال

نىالباطقألن؛السالكینلقلةأوفكرتكذذبكفيقشكنوال
عنقغثوكاألرضفيتنأكرحغوإن)،یعاًأكرالعصورتز

.(هللاسبیل

عفلواالدعوةتجرفيالسباحةتجبنونیمنكثیراًأنحقاًوالغریر
الیأبحامضاألملعضالتیشقحقدفواھذاعن
ئثكرأنفھیھاتإیمالھغئلمنألن؛تجثاإلیمانسفینةأن

.السطحیة؛الحیاثتؤجاثبالطمأنینتھ

عندھوبن:قل)!؟المحصوللمثائیةعاللم:ئتسألنيالولعلك
أیدیكمكسبثفممامصیبةمنأصابكموما)،(أنفسكم
.(كثیرعنویعفو

یكفإن،أعمالكممنعرمتفبمازمانكممنأنكرتمما)-ف

ین، س
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یعیرالهللاإن):والحق،(...فآھاًآھاًشأیكوإن،واھاًفواھاًخیرا
ناأصمالذنالمحاسرأسوعلى،)بأنفسھممایثئرواحتىبقومما
.(قوةمناستطعثمماواوأعل}بھهللا

(Tidaklah datang suatu tahun atau had kecuall yang
setelahnya akan leblh burukdar! yangsebelumnya, sampal kalian
bertemu dengan Robb kalian)
telah pergl sebagal pendahulu lalu yang terslsa adalal, orang-
orang yang penuh keraguan: yaltu orang yang tldak mengenal
yang makruf dan tldak menentang yang munkar), (Orang-orang
shollh telah pergl, darl generasl pertama dan dlsusul generasl
berlkutnya, lalu yang terslsa tlnggallah serplhan kullt - atau
bulh — sepertl serplhan kullt gandum atau kurma, Alloli tidak
menghlraukan mereka sama sekall).

413 karena (Orang-orang shollh

414

Maka janganlah engkau menjadi orang yang lembek dalam
memegang prinsip, seperti orang yang "dapat dikumpulkan dengan
tabuhan dan dicerai-beraikan dengan tongkat”. Dan janganlah
engkau ragu terhadap jalan yang kamu tempuh atau terhadap
pemikiranmu fianya karena sedikitnya orang yang menempuhnya.
Karena dalam sepanjang masa kebatilan itu selalu lebih banyak
pengikutnya, (Dan jlka kamu menurutl kebanyakan orang yang dl
muka bum! Ini nlscaya mereka akan menyesatkanmu darl jalan
Allohjs.

415

Dan yang benar-benar aneh, banyak orang-orang yang pandai
berenang di lautan dakwah mereka lalai akan hal ini, sehingga
mereka tenggelam karena urat-urat harapan mereka kejang
lantaran sangat asamnya rasa putus asa, namun demikian bahtera

413 Dirjwayatkan oleh Al Bukhori.
414 Dirjwayatkan oleh Al Bukhori.
415 Kata-kata yang mirip dengan ini diucapkan juga oleh Al Fudoil bin 'Iyadl٠sebagaimana yang dinukil oleh An Nawawi dalam kitabnya Al Adzkar, bunyinya:

"Ikutilah jalan-jalan petunjuk, dan janganlah kamu risau dengan sedikitnya orang-
orang yang menempuhnya. Dan janganlah kamu menempuh jalan-jalan kesesatan,
dan janganlah kamu terkecoh dengan banyaknya orang-orang yang binasa".

416 Al An'am: 116
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iman akan tetap selamat. Karena barangsiapa yang jmannya dalam
niscaya tidak akan bjsa dibuat keruh oleh gelombang kehjdupan
yang bergolak di permukaan.

Mungkin engkau akan selalu bertanya kepadaku: Mengapa
hasilnya seperti buih?! {Katakanlah hal Itu karena dlrl kalian
sendlrljn, {Dan muslbah apapun yang menlmpa kalian Itu adalal,
karena sebab ulah tangan kalian sendlrl, dan Dla memaafkan
banyak darl ulah kallanjis.

Maka (apa saja yang kalian bencl pada zaman kalian semua
Itu sebabnya adalal,karena kalian telah merubal,amalan kalian.
Maka jlka amalankalianItubalkwal,..walldanjlkaamalkalian
Itu buruk ah..ah...)413, sehingga solusinya adalah: {Sesungguhnya
Allot,Itu tldak akan merubah keadaan suatu kaum hlngga mereka
merubah keadaan dlrl mereka sendlrl}42°, dan maksiat yang paling
pokok adalah meninggalkan apa yang telah Alloh perintahkan
kepada kita {Dan perslapkanlah kekuatan apa saja yang kalian
mampul)42i.

:طويلةالطريقوسن

منطمجاهدآلالذينهللايعلمونتاالجنةتدخلطأنحسبتمأم)
منللسالبوء؛وال،ميالدمنللمجتمعبئوال،{الصابرينويعللم

417 Ali 'Imron: 165
418 Asy Syuro: 30
419 Al Haitsamj berkata: Hadjts in؛ diriwayatkan oleh Ath Thobronj dengan sanad

hasan. Dlkatakan d؛ dalam kltab An Nihayah Fi GhorJbll Hadjts Wal Atsar: " ,"وهاً
ada yang mengatakan: Makna kata ؛n؛ adalah ungkapan kerlnduan, dan terkadang
digunakan pada saat kagum terhadap sesuatu, terkadang juga djgunakan untuk
mengungkapkan kesakitan. Dan ada yang mengatakan bahwa ungkapan kesakjtan
Itu diucapkan dengan kata " ,"آهاً yang d؟ antaranya adalah hadjts ... dan ja

menyebutkan hadits ini.
ئ Dan hadits jni juga tercantum dalam 'Aunul Ma'bud dengan tanpa komentar,

akan tetapj Az Zubaidj dalam "Syarhul Ihya"' menukil perkataan Ibnu 'Asakjr:
Hadits ni؛ ghorib.
Hadits jni juga terdapat dalam "Az Zuhdul Kabir" karangan Al Bajhaqj
Sunan Al Waridah Fj! Fitan" karangan Ad Danj, dan "Hjlyatul Auliya'" karangan
Abu Nu'aim.

420 Ar Rod: 11
421 Al Antal: 60

‘As
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طماإلسالموجزیاأجبكفبن،ألممنللتخاضبدوال،تخاض

!اآلالمالدربفيقفو

؛ابببةوعلى،المعصیةوعن،الطاعةصبرعلى:أقسامثالثةوالصبرعلى
ألنھ؛(الرسلمنالعزمصبراًولواكمافاصیر)بمكروهأصبثفإذا
:الزمانبعزوامعدوك،القانأعادهحلىكئنأ

؛(نؤببماهللاسلوفيدمتإضعإالأنبھل)

}الرجلیسلى،فاألمثلاألمثقثم،األنبیاءبالةاباسأشد)ألن
دینھفيكانوإذ،بالواشتنضمنیاًدینھفيكانفإذا،دینھحنب

ننشيیركھحقبالعبدابالةنرحفما،دینھقذرعلىابمئرقة
.الصبرمرارةثنبلياألجروحالوة،(خطیئةعلیھومااألرض}

یألمونفإنھمتألمونتغثونواإن):ترتاحعئكاآلیةھذهوتدؤر
الماهللامنوقذجون):الجوھريالغارقمعلكز،(تألمونكما

.(نیون

األعثؤذرنتممحرنوإوالئھنواوال)یواسیناالكریمربنكمھو̂ا
عنئیضنلھمأملیفقونظفرواالذینإذ)،(مؤمنینكنتمإن

.(یغلبونثمحترهعلیھمتألكونثمقسبئعقونھا،هللاسبیل

حباًناشلياباسبناًقذ):مظلةتحتكدرجأنمحبفإذاكنت
:لعاصغةفاستعن(ومالھبأھلھرآفيلوأحدھمیؤة،بعديینونون
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.(ننتھاةإلىالسیليمنیيتنإلىأسمعغالبالیاإن)

الوإنھ،علیھمیشددالصالحینإن)-ف!غرابةاألمرفيولیس
عنھهبالحعلثإالذلكفوقفماسوكةمنئبھمؤمناًیصب

یصیبھحینالمؤمنالعبدمغلإذما)و،(درجةهباوره،خطیئة
ویبنى،غیثھافینھیاابارثدغلخدیدؤكتقلأوالحىالزغك
.(طیبھا

؛بعملییثئھافما،المنزلةهللاعندلھتتكونالرجلإذ)و؟الكیف
الئھلمثاًوھذه،(إیاھاییئغھحقیكرهمباقیئییھهللایزالفال

عیھم
Akan tetapi jalannya sangat panjang:

{Apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan Alloh
belum tahu orang-orang yang berjlhad dl antara kalian dan
juga belum mengetahul orang-orang yang sabarJ22. dan untuk
mewujudkan suatu tatanan masyarakat harus ada proses kelahiran,
sementara proses kelahiran past! mengalami kontraksi persalinan,
dan kontraksi persalinan itu pasti mengalami rasa sakit. Maka
demi engkau wahai fajar Islam, betapa rasa sakit dalam jalan Islam
menjadi manis!

Dan sabar itu ada tiga macam: sabar dalam menjalankan
ketaatan,sabardalam meninggalkan kemaksiatan,dan sabar dalam
menghadapi ujian. Oleh karena itu jika kamu mendapat sesuatu
yang tidak kamu sukai {maka bersabarlafi sebagalmana sabarnya
para rosul ulul azml}423, karena sabar itu adalah akhlak yangpaling
sering Alloh sebut dalam Al Qur'an. Dan ucapkanlah seiring dengan
berbagai goncangan zaman:
422 Allmron: 142
423 Al Ahq۴٥: 35
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Bukankah engkau hanyalah hangar, yang berdarah ...

424Dan dijalan Akoh lah kamu mengalami seperti itu ...

Karena (manusia yang paling berat ujiannya Itu adalah para
Nabl, kemudfan yang derajatnya di bawahnya kemudlan yang
derajatnya di bawahnya lagi. Seseorang itu diuji sesuai dengan
kadar Imannya,maka jlka ،mannya kokoh nlscaya ujiannya berat.
Dan Jika ،mannya lemah niscaya diapun mendapat ujian sesuai
dengan kadar imannya.Maka ujianitu akan senantiasa menyertai
seorang hamba flingga menjadikannya ' berjalan di muka bumi

dan manisnya42؛dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikitpun)
pahala itu menghilangkan pahitnya kesabaran.

Renungkanlah ayat ini, mudah-mudahan engkau akan tenang:
{Jika kalian merasa saklt sesungguhnya mereka juga merasa
sakit sebagaimana sebagaimana kalian merasa sakit}
dengan perbedaan yang sangat mencoiok: {Dan kalian berharap
kepada Alloh apa yang mereka tidak dapat berharap}

426 namun

422

Inilah Robb kalian yang Mahamulia menghibur kalian {dan
janganlah kalian merasa lemah dan jangan pula bersedih hati
karena kalian adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya
jika kalian orang-orang yang beriman}*28, {sesungguhnya orang-
orang kafir itu membelanjakan liarta mereka untuk menghalang-
halangi dari jalan Alloh. Maka mereka akan membelanjakannya
kemudian akan menjadi penyesalan bagi mereka kemudian

424 Diriwayatkan oleh Al Bukhoj-؛. Hadits ini disabdakan oleh RosulullohIketika jarinya
berdarah dalam sebuah peperangan. Al Hafidh berkata:"Ini adalah dua bagian rojaz,
dan ta' pada akhir keduanya berharakat kasroh sebagaimana syair. Sementara Al
Kirmani memastikan bahwa kedua ta' dalam hadits ini berharokat sukun, namun
pendapat ini perlu dikaji ufang. Sedangkan yang lainnya menganggap bahwa Nabi m
sengaja membaca sukun keduanya agar keluar dari kategori syair. Namun pendapat
ini tertolak karena a؛ menjadi suatu syair model lain lag؛, yaitu suatu jenis ketukan
syair yang disebut <3/ kamil, dan yang kedua adalah zihaf ja-iz, 'Iyadl berkata:
Sebagian orang lupa bahwa hadits ini ada yang meriwayatkan dengan دمنت dan ,نغبث
tanpa madd. Ia menyelisihi riwayat tersebut untuk menghindari kerumitan, namun
dia tidak benar."

425 Diriwayatkan oleh Al Bukhori dan yang lainnya.
ج42 An Nisa': 104
427 An Nisa': 104
428 AI؛ 'Imron: 139
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mereka akan dlkalahkan}429.

Dan jjka engkau ingjn masuk dalam golongan: (d! antara
manusla yang paling besar clntanya kepadaku Itu adalah orang-

orang yang datang setelahku lain mereka berharap seandalnya
mereka dapat mellhatku mesklpun harus menebus dengan
keluarganya dan hartanya)43٥, maka bersiaplah menghadapi badai:
(sesungguhnya ujianujian Itu leblh cepat menlmpa orang yang
menclntalku daripada air bah menuju muaranya).431

Ini bukanlah perkara yang aneh! Karena (orang-orang shollh
itu akan menghadapi kondis-kondls! yang keras, dan bahwa
tidaklah satu duri pun yang mengenai seorang mukmin maupun
yang leblh dari itu melainkan karenanya akan dihapus darlnya
satu kesalalian dan dinaikkan karenanya satu derajat)432, dan
(sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin ketika terkena
panas atau demam itu seperti besl yang dlmasukkan ke dalam
api sehingga hllanglah bagian Jeleknya, dan yang tertlnggal
bagian baiknya).433

Bagaimana tidak? Sementara (sesungguhnya seorang hamba
itubenar-benar bisa mendapatkan kedudukan di slsi Alloh, dan dia
menggapai kedudukan itu bukan karena amaian yang ia lakukan,
namun karena Alloh terus-menerus mengujinya dengan apa yang
tidak disukainya sampai menghantarkannya kepada kedudukan
tersebut)434, dan ini adalah surmatulloh pada mereka.

ین:ألصحابھالنبویةالؤسفةھذهفاستعملاألمربكضاقفإن
429 Al Anfal: 36 ١

430 Diriwayatkan oleh Muslim.
431 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia mengatakan: Hadits ini hasan ghorib. Dan

inyatakan dlo'if oleh Al Alban؛, akan tetapi ia menyatakan hasan untuk riwayat Ibnu
Hibban.

432 Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath Thobroni dan Al Hakim, dan disepakati oleh Adz
Dzhahabi. Sedangkan Al Haitsami mengatakan: Para perowinya tsiqoh,. Dan
dinyatakan hasan oleh Al Albani.

433 Diriwayatkan oleh Al Hakim dan dia nyatakan sebagai hadits shohih dan disepakati
oleh Adz Dzahabi. Di dalam Al Muhadzab dikatakan bahwa hadits ini mursaljayyid.
Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath Thobroni akan tetapi dalam sanadnya ada
row؛ yang tidak dikenal sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Dan hadits
ini dinyatakan shohih oleh Al Albani..

434 - Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan Al Haitsami berkata: Hadits ini para perowinya
tsiqoh, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim Adz Dzahabi.

i
؛

؛أ ;

؛

!

L
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.(المصائبأعظممنفإنھا؛بيیبقھنمسختھفلھنكربمصیبةأصیب
فیكون،بغیرهلعاملھفالبھالظنحسنإلىوحھكریكماكانوإذا
وھوقئرھوشیئاًأنوعسى)،الیأسفيالوقوعمنلكحضناًذلك
،ألحدربكثثكزأناألیامبكطالتمھماوإیالق،)لئمخیر

.لكیثثرأنبھذافصى

إلىالرحیمتشكوشكواكفيلٔنك؛شكوىألحدبعلھزئال...نعم

.بزحمالالذي

هللاتجمدونالذینالجنةإلىیدىتنأوز)فإذ؛حمدهوأالمن
.(وكزاءالالءفيوجلعز
منحلواالذینمثلقأبكمولتاالجنةتدخلواأنحسبتمأم)

ا(وزثرلوذلغرءالبأساءمثتھمقبلكم

،زمانخزالناسیاًفي)ود،(غریباًومسعودكمابذاًاإلسالمبدأ)وقذ

ناش...للغرباءطوبى)ف،(الجمر،}كالقابضدینھعلىالصابزفیھم
من)و؛(یطعھمممنأكربعصیھمنز،كثیرسوءناسفيصالحون
أجورھممنیشىالبھاعملأجرتنمغللھكانسننيمنسھأحیا
بھاعملتنأوزارعلیھكانبھافقملبدعةابتدعومن،شیئاً
.(شیئاًبھاعملأوزرتنمنیشىال

یدولنالوما،{استظئثمااإلصالحإالاًریذإذ):فالمبدأ
منجزءواؤزمن،إنقاذهثستظعتنفاًنؤذ،لجئھیغزلنالكلھ
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،بسراء٤سواكالمتأحرالصفعنالثققذم ،العالج
بفنالعملمقدانالمھمفلیس،التقطاجتماعالسیلوإنما

عنھ م وا

.فیھاالستمرار

Jika kamu dalam kondisi sempit ^aka gunakanlah resep
NabiIyang diberikan kepada para sahabatnya ini: (Barangslapa
tertlmpa muslbah maka hendaknya la menglngat muslbahnya
atas kematlanku, karena sesungguhnya muslbah berplsah
denganku Itu adalah muslbah yang paling besar).435

Dan jjka Robb mu telah memberikan arahan kepadamu untuk
berbaik sangka kepada-Nya maka janganlah kamu berprasangka
kepada-Nya dengan selainnya, karena hal itu akan menjadi benteng
yangkokoh bagimuagartidakterjerumusdalam keputusasaan. (Blsa
jadi kalian tldak menyukal sesuatu padahal la balk bag! kalianJ3٩
dan meskipun masa-masa kesusahan itu panjang maka janganlah
kamu sekali-kali mengadukan Robb mu kepada seorangpun,mudah-
mudahan dengan begitu engkau akan mendapatkan ampunan.437

435 Hadits ini sanadnya hasan akan tetapi di dalamnya ada 'Alqomah yang diperselisihkan
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidh dalam "Al Ishobah", dan dinyatakan
shohih oleh Al Alban،. Di sin؛para sahabat diperintahkah untuk mengingat musibahnya
atas kematian Rosululloh ٠٠ pada saat tertimpa muslbah, sebabnya adalah karena
besarnya cinta mereka kepada Rosululloh m, naitiun bagi orang yang lebih cinta
kepada dunia daripada cintanya kepada Rosululloh m 'maka aku kira tidak akan
berguna dia mengingat musibah wafatnya Rosululloh٠٠

436 Al Baqoroh: 216
437 Mengisyaratkan kepada riwayat yang berbunnyi:

lحقاًكانالئاسإلىیسفھاولمفكقمھا اامالھفيبمصیبةاصیبمن
لھیفغرأنهللاعلى

جسدهو

Barangsiapa yang terkena suatu musibah pada hartanya atau hsiknya ١a١u ia
menyembunyikannya dan tidak mengadukannya kepada manusia maka Alloh
pasti akan mengampuninya.
Diriwayatkan oleh Ath ٢hobroni, dan Adz Dzahab، menyebutkan bersama
beberapa hadits lain dalam "Siyarul A'lam An Nubala"' kemudian mengatakan:
Hadits-hadits ini bathil. Dan perkataan semacam ini juga dinukil dari Ibnu
Hibban. Demikian juga dalam kitab Mizanul I'tidal. Akan tetapi Al Mundziri
berkata: Hadits ini sanadnya la ba'sa bihi. Sedangkan Al Haitsami berkata:
Di dalam sanadnya terdapat "Baqiyyah" seorang mudallis. Di tempat lain ia
berkata: Para perowinya muwatsaq.
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Ya ... janganlah sekali-kali engkau menyampaikan pengaduan
kepada seorangpun, karena ketika engkau mengadu itu berarti
engkau telah mengadukan yang Mahapengasih kepada yang tidak
memiliki kaslh sayang.

Dan perbanyaklah memuji-Nya, karena (sesungguhnya orang
yang pertama kail dlpanggll ke surga adalah orang-orang yang
memuji Alloh balk dalam keadaan lapang maupun dalan keadaan
semplt). 438

{Apakah kalian menglra akan masuk surga sedangkan kalian
belum mengalaml apa yang dlalaml oleh orang orang sebelum
kalian, mereka tertlmpa kesulltan dan bencana, dan mereka
dlguncang}433.

Dan sungguh (Islam Itu bermula dalam keadaan aslng
dan akan kemball aslng sebagalmana saat bermula)
dan akan (datang kepada manusla suatu zaman dl mana
orang yang sabar berada dl atas agamanya Itu sepertl orang
yang memegang bara ap ؛)44 i. Maka (beruntunglah orang
yang aslng... orang-orang shollh yang berada dl tengah-
tengah orang-orang banyak yang jelek, yang menentang
mereka leblh banyak darlpada yang menurutlnya)

440

442 dan
(barangslapa yangmenghldupkansatusunnahdarlsunnahku
maka la mendapat pahala sepertl pahala orang yang
mengamalkannya, tanpa mengurangl pahala orang yang
mengerjakannyasedikitpun.Danharangsiapa yangmembuat

Sementara A} Alban؛ di suatu tempat menyatakan dlo'if , dan ditempat lain
menyatakan maudlu'.

438 Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan dia mengatakan: Hadits ini shohih sesuai dengan
syarat Muslim. Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath Thobroni dan sanad salah
satu dari keduanya hasan sebagaimana yang dikatakan Al Mundziri. Sementara Al
Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan lafadz yang mirip
dengannya dan sanadnya hasan. Adapun Al Albani menyatakannya sebagai hadits
dlo'if.

439 Al Baqoroh: 214
440 Diriwayatkan oleh Muslim.
441 Menurut At Tirmidzi dalam sanadnya ada rowi yang dlo'if, dan Al Albani

menyatakannya sebagai hadits shohih karena banyak jalurnya.
442 Al Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan dengan sejumlah sanad yang mana

salafi satunya diriwayatkan olefi para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohifi
(Al Bukhori dan Muslim,atau salah satunya). Dan Al Albani menyatakannya sebagai
hadits shohih.

٤
ي

I
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I؛ suatu bid’ah lalu bld’ah Itu diamalkan maka la menanggung
dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangl dosa
mereka yang mengamalkannya sedlkltpun).

1
ا

443

Maka prinsipnya: {aku tldak menglnglnkan apa-apa selaln
memperbalkl semampuku)444. Dan apa yang tidak dapat
dicapaiseluruhnya makajangan ditinggalkan bagianyangmasih
bisa dicapa!. Maka selamatkanlah siapa saja yang dapat kamu
selamatkan, dan proses waktu itu bagian dari penyembuhan,
dan orang yang terlalu maju dari barisan itu sama dengan
orang yang terlalu mundur. Dan sesungguhnya banjir itu adalah
kumpulan dari tetesan air. Maka ukuran amalan itu tidak lebih
penting daripada kontinuitas amal itu sendiri.

i
؛

ا
؛

1

!؟قزرعللمبلمأمتحضنقلمبلم:سائلكربكقظنما؟!خرفي

فعلتمإنفإنآلكم،ثقجھقبلزرعانكمثمارقطفتحاولوافال
استعجلفتن،،،حبنحق” حسةقمضفونورجعتم،ثماؤمأثلئثم

!یجرمانھعوفأزانھقبل؛الثي

الصراطعلىدمتماالثددیثزقكال:تنسىأنخوفاًوأئزر
الرجزومعھوالغي،الؤلھطومعھالغي)یأتيالقیامةفیولم،المستقیم
الحكمةمناًزفينبيوھو،(أحدمعھولیسوالغبي،والرجالن
!قؤقةلمماواإلخالصوالبیان

443 Diriwayatkan oleh At ,dzi؛٢rm؛ dan juga Ibnu Majah dengan lafadz yang mirlp. Dan
dinyatakan shohih li ghoirihi oleh Al Alban؛ dafam Shohih Ibnu Majah, dan dalam
Syarh Al Mubarokfuri, Tuhfatul Ahwadzi: "( (شبئأ dibaca manshub yang berkedudukan
sebagai maf'ul muthlaq, artinya:؛

ا ابضمنشیئأأجورھممنیشىال
Tidak berkurang da٢'i pahala mereka sedikitpun.

444 Hud: 88
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والقذرأبالقضاعاإلیمانالجراحبلتلمولیئلم

یبكنلمأھمابھماأنبفمحتىاإلیمانحفیفھعبنبلغما)ف
اًخدبثقلوأئثثث)بل،(یئنییصسھلماًخطأهماآلنلثحعلثھ
أنفتعللم،بالقذرتؤمنحتىمنكهللاتجلھماهللاسبیلذھباًفي

ولو،ییصیبكیئنلمأخطأكوماكحطثكیطنلمأصابكما
العملبعدإالقستعملھالولئن،(ابارلدخلتغیرھنا}مث

زفعت)؛الشیاطیناسئھوئھممنتفكونالحتىاألمروانقضاء
.(الصحفوحقت،األقالم

إالألحدذاكولیس،خركلھأملإن!المؤمنألمرعجباً)حقاً
،طمراأصابئھوإذ،لھخیآلفكانسكرءسلأصابئھإذ،للمؤمن

.(لھخیآلفكانطمر
Beritahukan kepadaku!? Kira-kira menurutmu apa yang akan

ditanyakan Robb mu kepadamu:Kenapa kamu belum panen? Atau:
Kenapa kamu belum menanam?!.

Maka janganlah kalian berusaha untuk memetik buah
tanamanmu sebelum benar-benar matang, karena jlka kalian
melakukannya berarti kalian telah merusak buahnya, hingga kalian
kembali dengan menelan kekecewaan “dua sepatu Hunain”445.
Maka barangsiapa tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu sebelum
waktunya niscaya ia akan dihukum dengan menuai kegagalan untuk
mendapatkannya!44s

Dan aku ulangi sekali lag! karena khawatir engkau akan lupa:

445 Perumpamaan .untuk orang yang putus asa untuk mendapatkan apa yang dia
butuhkan dan pulang dengan tangan hampa, hat؛، Majma'ul Amtsal untuk melihat
kisah detailnya.

446 Dari Al Qowald Al Fiqhiyah, lihat penjelasan Ahmad Muhammad Az Zurqo untuk
penjelasan artinya.
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Janganlah kamu tertipu denganjumlah selama kamu berada di atas
jalan yang lurus. Karena pada hari kiamat nanti datang (seorang
Nabl bersamanya sekolompok orang, ada seorang Nabl yang
hanya bersama satu dan dua orang, dan ada Juga Nabl yang tldak
seorangpun yang bersamanya). 447 Padahal dia itu Nabi yang diberi
kelebihan hikmah, kemampuan menjelaskan dan kejkhlasan yang
tidak diberikan kepada kita!

Dan sungguh sebaik-baik salep luka adalah iman kepada
qodho' dan qodar!

Maka (seorang hamba Itu tldak akan mencapal Iman yang
haklkl lilngga la yakln bahwa apa yang menlmpanya tldak
akan luput darlnya dan apa yang luput darlnya tldak akan
menlmpanya)448. Bahkan (seandalnya engkau berlnfak emas
sebesar gunung Uhud dl Jalan Alloh, maka Alloh tldak akan
menerlmanya lilngga engkau berlman kepada takdlr selilngga
engkau yakln bahwa apa yang menlmpamu Itu tldak akan luput
darlmu dan apa yang luput darlmu tldak akan menlmpamu. Dan
Jlka engkau mat! tldak dalam keadaan sepertl Ini maka engkau
akan masuk neraka)449. Akan tetapijangan engkau gunakan alasan
takdir ini kecuali setelah selesai beramal dan usai urusan supaya
engkau tidak termasuk orang yang digelincirkan oleh setan. (Pena-
pena telah dlangkat dan lembaran-lembaran telali kerlng).450

Sungguh! (Sangat menakjubkan keadaan orang yangberlman
Itu! Sesungungguhnya semua keadaannya Itu balk, dan keadaan

447 Diriwayatkan oleh Al Bukhori, dan bunyj awalnya adalah:

...التبيفایتاألممعفيعرجئمت.٠٠
Telah dinampakkan kepadaku semua umat, maka aku melihat seorang nabi...dst.

448 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobronl. Al 'Ala- ؛ berkata: Hadits Ini dl dalam
sanadnya ada perowi yang muwatsaq dan mudlo'af, sementara sisa perowinya
tslqoh, dan Al Alban؛ berkata dalam As Silsilah: Hadits ini sanadnya hasan, dan
paraa perowinya tsiqoh.

449 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan hadits ini disebutkan
oleh Al Hafidh dalam "Fathul Bari" sementara ia diam tidak berkomentar. Dinyatakan
shohih oleh Al Alban؛, dan dalam takhrij "Al Misykat" ia berkata: Hadits ini sanadnya
shohih.

450 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia berkata: Hadits ini hasan shohih .
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seperti Itu tldak dlmlllkl kecuall orang mukmln. Jlka mendapat
kelapangan la bersyukur maka Itu balk baglnya, dan Jlka tertlmpa
kesulltan la bersabar maka Itu Juga balk baglnya).

،الغبارالصحراءفتثیرفيتغت:العاصفالربحننظذإلىميتعان

سمنازشماإذاالریاحعشبسلتكئ،األنھارماءوجھوقعصئ
.خاسئاًوھوحسیرعادالجبال

!السفرمشقاتأمام!الحقفيلطئ...!جیألفطئ

أمام!التسلیةلذةأمام!الغراشزثیرأمام!الشتاءصدأمام
!علیكالناسافھراءأمام!الدعوةغناءأمام!الطعامروائح

أمامبل!الدنیامغریاتأمام!عملإلىوتحویلھالعلمتحصیلأمام
!آلھاالدنیا

451

!یئست:تقلوال،أنةكان-إبراھیمألن!أستطعال:تقلوال

:األمرأون٥عملفيقیلوقد،قلیلإالمعھماش.نوحاًألن

."واللھالسدلمحقسلمحمارائب'ا

.(حینبعد}ولو،(الغالونھمهللاحزبفإن}دتتفاءلولیتك

.غنرهإلىأعماراًاًضاف صدرفيالتاریخوىوتن
الدینھذافيیغرسهللایزالال)ف؛العظیمهللادینعلىمخفالال

ماأنھنالعلسأمننفسكعلىوحعل،(طاعتھفيعلمناًیمئثعبلھم
!؟ال

٥٠٠٠٠٠اإلسالمأمنحن:اآلخرإلىالمحتاحفأبا

451 Diriwayatkan oleh Muslim.
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(ببعفىلسلموبعصلقموككن،الئقثزمنھمهللاولوقثاء(

(ینفزهضهللاولئثزة}

.(تستعجلونولكمحكمؤ

!شرباًخلواللیمونةمنفاصنع

Marilah kita melihat angin topan: ia berhembus dan
menghamburkan debu kalau di padang pasir, dan mengakibatkan
gelombang kalau di permukaan air. Akan tetapi badai sekallpun la
bertiup kencang kalau menerpa puncak gunung niscaya ia akan
berballk dan tldak menimbulkan apa-apa.

Makajadilah seperti gunung! ... Akan tetapi dalam kebenaran!
Dalam menghadapi beratnya perjalanan! Dalam menghadapi
dinginnya musim dingin!Dalam menghadaplempuknya kasur!Dalam
menghadapi kenikmatan hiburan! Dalam menghadapi sedapnya
aroma makanan! Dalam menghadapi kepenatan dakwah! Dalam
menghadapi fitnah-fitnah yang dilontarkan orang kepadamu! Dalam
berusaha mendapatkan ilmu dan dalam mewujudkannya kepada
amal nyata! Dalam mengliadapi tipuan-tipuan dunia! Bahkan juga
dalam mengliadapi dunia secara keseluruhan!

Dan jangan kamu bilang: Aku tidak bisa! karena Nabi Ibrohim

Idulu itu adalah ibarat satu umat.452 Dan jangan kamu bilang:
Aku sudah putus asa! Karena Nabi Nulliitu dafiulu tidak ada
yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Dan dahulu pada awalnya

itu dikatakan: "Demi Alloh, dia tidak akan masuk Islam
hingga keledainya Khothob masuk Islam.
Umar

”453

452 Mengisyaratkan kepada firman Alloh Surat An Nahl: 120.
453 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni, dan Al Haitsam؛ berkata: Ibnu Ishaq menyatakan

dengan jelas bahwa dia mendengarnya, maka hadits ini shohih.
Juga diriwayatkan dalam Amali A، Mahamili dan Fadloilush Shohabah karangan
Ibnu Ahmad.

I



MANHA) HIDUP Syaikh Muhammad Wail Al Halwani
184

Dan alangkah baiknya kalau engkau mau optimis dengan
firman Alloh, (maka sesungguhnya golongan Alloh Itulah yang

walaupun {setelah beberapa waktu)455.454akan menang}

Kalau saja orang itu memahami sejarah dengan hatinya...
Niscaya dia akan dapat menambah umurnya berlipat

ganda...
Jangan... jangan sekali-kalimengkhawatirkan nasib agama Alloh

Yang Mahaagung. Karena (Alloh akan senantlasa memunculkan
dalam Islam Ini suatu generasl yang Allof, clptakan untuk taat
kepada-Nya)45e. Justru khawatirkanlah dirimu sendiri, apakah kamu
termasuk generasi yang Alloh munculkan tersebut atau bukan!!!!

Maka siapakah sebenarnya yang bufuh; kita atau Islam?!!!

geandalnya Alloh berkehendak niscaya Alloh dapat
memenangkan kalian atas mereka, akan tetapl Alloh

hendak menguji kalian dengan sebaglan kalian yang lain}457

458{Dan Alloh past؛ menolong s؛apa saja yang menolong-Nya}

459(akan tetapi kalian terburuburu).
Maka buatlah lemon yangasam jt٧menjadi minuman yang

manis!

454 A) Maidah: 56
455 Shod: 88
456 Diriwayatkan oleh Al Bukhori dalam At Tarikh Al Kabir. Al Bushoirl di dalam "Zawaidu

Ibni Majah" berkata: Hadits ini sanadnya shohih, semua perowlnya tsiqoh akan
tetapi Al Alban؛ mengoreksinya dan menyatakan bahwa hadits ini hasan.

457 Muhammad: 4
458 Al Hajj: 40
459 Diriwayatkan oleh Al Bukhori. hadits ini disabdakan oleh Nabi I ketika orang-

orang lemah di Makkah meminta beliau agar berdo'a memohon kemenangan buat
mereka.
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...العدم
I L M U . . .

هللانردمن)ل،(...الجھلویئالعلمینقعأنالساعةأشراطمن)
،غذولھحلفكلینالعللمھذاولیحمل؛(الدینفيیمعھھخیراًبھ

؛الجاھلینوتأویل،المبطلینوانتحال،الغایینتحریفعنھیغثون

.(العلمرثواولكنھم،درھماًوالدیناریورثوالماألنبیاءفزان

ذزأبایات—یروىفیما-IذرألبيIرسولنانصیحةوھاي
،نكعةمئةتصنيأنمنخرلكهللاكتابمنآیةقققئاًز

بیعمللمأوبھغبل—العلممنباباًفثعئمتفدزوألن

.ركعةألفتصنيأنمن

إلىطریقاًبھلھهللاسفلعلماًفیھیلتمسطریقاًسئكتن)ف

بھیعسباهللاوجھبھیبقىمماعلماًطلبتن)لوثن،(الجنة

؛(القیامةیومالجنةعزفیجدلمالدنیامنعزناً

یسزلونقومیتعلمھأنقبل،الجنةبھهللاوسلوإ،القرآنقعئمز)ف
ؤساكلورل،بھیايرجل:ثالثةیتعتمھالقرآنفإن؛الدنیابھ
،مزامیرالقرآنیتخذون)أقواماًبأعینناورأینا،(لیقزهورجل،بھ

.(غناةھم;عذ:>،بأفضلھموالبأفقھھملیسالرجلیفدمون
فیھاویزبو،الكبیرفیھایھزمفتناًنیسغئمإذابھكمكیف]

قثدألن
لو. حیر-لھ

1
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!!السنةءاًریتا:قالواعیریتفإذا،ستةالثاسىوبقخدھاالصغیرة

وقلت،قراحمكیئإذا:قال!؟ارحمنعبدبیاذلكمىت:قیل
بعملالدنیالثیستا١و،أمناحموقئث،أمرائكمحینبت،فقھاحم
.[الدینلغیروثئئھ،اآلخرة

نفسھیغدونباحاباسكل!أوعلیكلكحجاًالقرآن)أنفاعلم
وال،العلماءبھیثباھواالعللمتتحتمواال)لذا؛(أوئؤیقھافئثیثھا
فھوذلكفعلفتن،المجالسبھیثحتازواوال،السفھاءبھیثمارو

.!ھوالمقیاسلوحدهالعلمفلیس،(ابارفي

؟(الفاجربالرجلالدینھذالنویئهللاإئ)حدیثسمئثأزما
(D! antara tanda-tanda har! kiamat adalah diangkatnya

!Imu dan tersebarnya kebodohan ...)460, dan (barangsiapa yang
Alloh kehendak! kebalkan padanya niscaya Alloh pahamkan d!a
dalam masalah agama).46iMaka hendaknya !!mu ini diemban oleh
orang-orang terpercaya dari setiap generas!, yang menyingkirkan
penyimpangan orang-orang yang melampau batas, ajaran para
pembuat kebathilan, dan rekaan-rekaan orang-orang bodoh.
Karena (sesungguhnya para Nab! !tu tidak mewariskan dinar
ataupun dirham, tetap! mereka !tu mewariskan !lmu)4S3.

Inilah nasehat RosulullohIkepada Abu DzarI—

462

460 Muttafaq 'alaih.
461 Muttafaq 'alaih.
462 Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan yang lainnya. Pada hadits in؛ ada masalah yang

diperbincangkan, sllahkan hat؛! kitab MizanulI'tidal dan Ljsanul Mizan. Dan dalam
Al Ishobah, Ibnu Hajar membahasnya agak panjang sedikit. Namun Al 'Iroqi
membantahnya. Sementa٢a As Suyuthi di dalam Tadribur Row؛ membahasnya
secar.a panjang lebar dan dia mencantumkan nukilan-nukilan seca٢a baik. Namun
demikian Al Hafidh Al 'Alla-؛ menyatakannya sebagai hadits hasan. Dan yang saya
ambil adalah lafadz yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan tambahan huruf
lam di awalnya.

463 Diriwayatkan oleh Imam yang empat — Abu Dawud, An Nasa-؛, At Tirmidzi dan
Ibnu Majah Ahmad, Ibnu Abdil Barr dan Al Khothib, dan ini adalah hadits hasan
atau shohih.

i
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sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat — : Wahai Abu Dzar,
sesungguhnya engkau mempelajari satu ayat darj kitabulloh di pagi
har! itu lebih baik daripada engkau sholat seratus roka'at. Dan
engkau mempelajad satu bab ilmu di pagi hari

itu lebih baik bagimu daripada engkau
baik diamaikan

atau belum diamaikan
sholat seribu roka'at.4S4

Makanya (barangslapa menempuh suatu Jalan dalam rangka
mencarl Ilmu nlscaya Alloh akan mudahkan baglnya Jalan

Akan tetapi (barangsiapa mencarl Ilmu yang465menuju surga).
seharusnya untuk mencarl rldlo Alloh namun la mencarlnya untuk
mendapatkan harta dunla maka la tldak akan mendapatkan

466baunya surga pada harl klamat nantl).

Maka (pelajarllah Al Qur’an dan mlntalah surga dengannya
kepada Alloli sebelum ada orang-orang yang mempelajari Al
Qur’an untuk mencarl dunla. Karena sesungguhnya Al Qur’an Itu
dlpelajarl olel, tlga tlpe manusla: Orang yang menggunakannya
untuk bangga-banggaan, orang yang menggunakannya untuk
mencarl makan, dan orang yang membacanya karena Allot,).
Dan kami telah melihat dengan mata kepala kami sendiri adanya
orang-orang yang (menjadlkan Al Qur’an sebagal serullng, mereka
leblt,mengedepankan orang-orangyangbukan yangpallngfaham

467

،464 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan Al Bushoiri berkata: "Sanad hadits ni؛ dlo'if
karena si Fulan dlo'if, dan hadits ini memiliki syahid yang diriwayatkan oleh At
Tirmidzi dari Ibnu 'Abbas, dan tentang riwayat ini At Tirmidzi berkata: Hadits ini
ghorib. Dan satu lag؛ riwayat dari Abu Umamah, dan tentang riwayat ini At Tirmidzi
berkata: Hadits ini hasan ghorib".
Al Troqi berkata: Hadits ini sanadnya dlo'if. Sementara Ibnul Qoyyim berkata:
Ini adalah hadits yang tidak tsabit secara marfu'. Akan tetapi Al Mundziri berkata
mengenai riwayat Ibnu Majah:, Ini adalah sanad hasan yang terdapat dalam
dua tempat. Namun para ulama' menganggap ini adalah termasuk sikap dia
yang menggampangkan. Sementara Al Albani menyatakannya sebagai hadits
dlo'if . Dan As Sindi menjelaskan bahwa harokatnya adalah (شئم) maksudnya
adalah (بتعتم) pada lafadz yang pertama dan kedua. Silahkan dicek kembali..

465 Diriwayatkan oleh Muslim dan At Tirmidzi.
466 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan ini adalah hadits shohih, juga

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad jayyid.
467 Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam Fadlo-ilul Qur'an, dan juga terdalap dalam

"Fathul Bari" dan penulisnya diam tidak mengomentari atas perkataan Al Hakim
yang menyatakan bahwa hadits ini shohih. Sementara Al Albani berkata dalam
"Silsilatul Ahadits Ash ShohihaW berkata: Hadits ini jayyid.
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di antara mereka dan bukan pula yang paling utama dl antara
mereka, yang melantukannya dengan lagu buat mereka).468

[Bagaimana kalian jika fitnah menyelimuti kalian, dalam
fitnah itu orang dewasa menjalani umurnya sampai tua, anak kecil
tumbuh besar, dan manusia menjadikannya sebagai sunnah. iaiu
jika ia dirubah mereka akan mengatakan: Sunnah teiah dirubahi!
Ada yang bertanya: Kapan itu terjadi wahai Abu Abdur Rohman?
la menjawab: Jika ٥٢٢٧٩' kalian semakin banyak, dan fuqoha’

kalian semakin sedikit, semakin banyak para pemimpin kalian dan
semakin sedikit orang-orang yang dapat dipercaya di antara kalian,
dunia dicari dengan menggunakan amalan akherat, dan orang tidak
lag! mempelajari agama]. 463

Ketahuilah bahwa (Al Qur'an Itu akan menjadi alasan
untuk membenarkanmu ataupun alasan yang akan akan
menyalahkanmu! Setlap manusia tlap pagl bar؛ berangkat

468 Al Haitsami berkata: Dalam sanadnya Ahmad ada "Utsman bin Umair Al Bajali", dia
ini d/o'if. Dan salah satu darl dua sanad Al Mu'jam Al Kabir para perowinya adalah
para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau
salah satunya). Bunyi awalnya adalah:

أمتھعلىیتخوفiهللارسول :قالالغفاريعابسعن

واستخفاف،الرحموقطیعة،الحكمفيوالرشوة،الئزطوكھرة،الفھاءإمارة
:خصال یستا سمعت

..وئئؤبالدم
Dari 'Abis Al Ghifari, ia berkata: Aku mendengar Rosululloh بتثذ mengkhawatirkan
umatnya terhadap enam hal: Kepemimpinan orang-orang bodoh, banyaknya
kaki tangan penguasa, menyuap dalam kasus hukum, memutus hubungan
kekerabatan, meremehkan pertumpahan darah dan sebuah generasi ...dst.

Dan di tempat lain ia berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroni, dan
Ahmad meriwayatkan hadits yang mirip dengannya, namun dalam sanadnya
ada "Laits" yang masih diperbincangkan. Hadits tersebut memiliki beberapa
jalur, dan di dalamnya terdapat lafadz:

لعسھمإالمایفنمونھ
٠٠ mereka tidak mengedepankannya seiain untuk melagukannya buat mereka.

Dan hadits ini dinyatakan shohih oleh Al Albani.
469 Diriwayatkan oleh Ad Darimi dan Al Hakim dengan sanad shohih dari perkataan

Ibnu Mas'udIDan juga diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dari Jalur lain dengan
sanad hasan, dan di dalamnya ada tambahan [( ادبنلغبروققئھ ) dan orang mempelajari
selain ilmu agama],dan hadits ini disamakan statusnya dengan hadits marfu', karena
kandungannya tidak mungkin diucapkan berdasarkan akal.
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untuk menjual dirinya, lalu ada yang membebaskannya dan ada
yang memblnasakannya).* Oleh karena itu (Janganlah kalian
mempelajarl llmu dengan tujuan untuk menyalngl para ulama,
atau mendebat orang-orang bodoh, atau untuk memlmpln banyak

؛

؛

majelis. Karena barangslapa yang melakukan Itu semua nlscaya
Maka bukan hanya jlmu saja yang menjadi471la masuk neraka).

tolak uku٢!
,

Apakah kamu belum mendenga٢ hadits: (Sesungguhnya Alloh

،خألوافقكمنمكلوال،خصماًالرأيخاقفكتنمكلقثنأنوإیاك
.وذاًأكئرھممنالمخالفیئونفقد
لحیةحن؛وحسفةالمظھرمعقؤفال!التقییمفيسطحیاتئنوال
یناألرضیلءمنخةھذا)فلعل!-أھمیتھعل-إساليوزي
.(ھذایغلي

ھمذلكومع!؟الحواحأعمالمعأعمالھمحفرالصحابةأتا
.(كالباالر)-الحدیث
؟(وصحابيعلیھأناما)طریقھوعفيھل-الرجللتقییم“فاذئلر

.براألمانقصلاإلیانسائرلھعبالنظرفيتاحثم

تطلیھأنفاستجحفظكویزیدقیمكیقبعھوالذيربناكانفإذا

عالمأومجادلؤجاھليأومماراؤناس
.الصابحسلفنازنا

بنص

ى٧یجمدأودنیاغرضجن:لغیرهللا
ل>للتجثلكماالعلمیئونأنویوشك،٠٠.

470 Diriwayatkan oleh Muslim.
471 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini adalah hadits hasan. Dan hadits yang serupa

dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Dan hadits ini
memang shohih.

472 Diriwayatkan oleh Al Bukhori.
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Dan janganlah kamu menganggap bahwa setiap orang yang
menyelisihi pendapatmu itu musuh dan bahwa setiap orang yang
sependapatdenganmuitu kawan.Karenaterkadangorangyangtidak
sependapat dengamu itu lebih besar kecintaannya kepadamu.

Dan janganlah kalian menilai orang itu dari permukaannya

saja! Janganlah cukup menilai seseorang berdasarkan penampilan

semata; dari jenggot dan pakaian islaminya — meskipun itu penting

—! Karena bisa jadi (orang yang sepert؛ in! lebih balk dari pada
orang yang sepertl Itu meskipun sepenuli bumi).473

Bukankah para saliabat itu menganggap remeh amalan-amalan
mereka jika dibandingkan dengan amalan-amalan khowarij?!474

berdasarkan nash hadits — adalahnamun begitu mereka itu
(anjlng-anjing neraka).475

dalam menilai orang itu -- lihatlah apakah ia beradaMaka

473 Diriwayatkan oleh Al Bukhori, dan di dalamnya ada kisah bahwa bellau m bertanya
kepada salah seorang sahabat tentang seseorang yang kaya, lalu ia memujinya:

!هللاليیا:فقال؟ھذافيرأیكما.هللابى

أنسععوإن،ینكحالأنخطبإنحرى١ھذ!المسلمینفقراءمنرجلھذا
ملءمنخیرھذا:اهللارسولفقال،لقولھیسبعالأنقالوإن،یقبعال

ھذامثلمناألرض

رسوارسواثمتزرجلفقال...

... kemudian ada seseorang lag؛ yang lewat, maka RosulullohIbertanya
kepadanya: Apa pendapatmu tentang orang ini? Sahabat tersebut menjawab:
Wahai Rosululloh! orang ini tergolong orang yang paling fakir dari kaum
muslimin! orang ini sangat pantas jika meminang tidak dinikahkan, jika
memberikan pembelaan tidak dikabulkan, dan jika berkata tidak didengarkan
perkataannya. Maka RosulullohI pun bersabda: Orang ini lebih baik daripada
orang yang tadi sepenuh bumi.

474 Sebagaimana yang tercantum dalam Shohih Al Bukhori yang diriwayatkan secara
marfu':

...ھعوصیامھكم،صالتھمھعصالنفكمتحقرون

Engkau akan anggap remeh sholat kalian jika dibandingkan dengan sholat
mereka, dan puasa kalian jika dibandingkan dengan ...dst.

Selengkapnya silahkan lihat "Fathul Bari".
475 Hadits ini dinyatakan hasan oleh At Tirmidzi, dan para perowi dalam sanad Ahmad

tsiqoh sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Dan Al Albani menytakan
hadits ini shohih.
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di atasjalan (yang aku dan para sahabatku berada dJ atasnya)?476

Kemudian lihatlah kembali ke seluruh cabang-cabang iman lainnya
niscaya engkau akan sampai ke daratan yang aman.

Jika robb kita yang telah meluaskan pemahamanmu dan
menambah hafalanmu maka malulah kamu kalau engkau
mencarinya untuk tujuan selain Alioh: berupa harta dunia atau
pujian manusia atau mendebat orang bodoh atau membantah
ulama' ... Dan hampir datang masanya di mana ilmu itu dipelajari

sebagaimana yang telah

٠’
أ

477hanya untuk menjadi hiasan belaka,
diperingatkan oieh para salafus sholih kepada kita.

هللاعبدبنجندبفھذابھتبدأماأولماتعرفأنأردثوإذا
مناإلیمانفتعتمنا،فتیانونحنHالنيھعكنا):تجیبك؟§

واحذر،(إیماناًبھفازددناالقرآنتعلمناثم،القرآننتعلمأنقبل
یئبعالعللم)):مبدأتحتیندرجماكلمنالشنيالعلممجالفي

ھذینتحتیندرجماكلالكونیاتمنوقعثلم،((قفزالوجھاأل
:التبدأین

رعدوا)-
؟(یتفكرواأزلم)-

الفزعللم؛(ینخالعلممنبالوقعؤذوا،علماًنافعاًهللاسلوا)و

دعاءمنكانوقد،هللاسبیلفي(منھیئثؤالككنزینفع

.(قوةمناسققلثتمما

السوالنا

476 Diriwayatkan oleh AtTirmidzi, dan berdasarkan penelitian hadits ini hasan jika dinilai
berdasarkan seluruh jal٢٧nya٠ Tidak sebagaimana yang diisukan bahwa hadits ini
dlo'if oleh orang-orang yang menyerukan persatuan dengan semua orang yang
mengucapkan: "/<35 ilaha ,'//<3 //o/i" walaupun pada dirinya terdapat seribu pembatal
keislaman, dan walaupun dengan Musailamah Al Kadzdzab!!

477 Ungkapan ini disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr tanpa sanad dari "Ubay bin Ka'ab"٠,

1/693 yang ditahqiq oleh Az Zuhairi.

؛,
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،ھوكالدواءماالعلمفمن؛(ینفعالعلممنبكأعونإفيالغیلم)

اضثلررثفإن،الضرورة
كتن،المقاصدعنبالوائلتنشغلوال،كالفذاءالكالدواءفخذه
،إعراضاًالقرآنحفظعنولعرض،الثعرأزھارأمنتجغظتجلس

،سائرخلقھا>هللاكفضلسائرالكالمعلهللاكالمفضلأنعع

.القرآنجؤقكذخلماوخیل

ھذا!هللامنفیعلیك،شعاعھالقلبفيینبسعلماالتابعوالعلم
!ھوالضابط

أنل^عزهللاأرادإذا)):یحذرهللارحمھ۶۵األوزااإلمامھووھا
العلمعلىقھ؛((األغالیطلسانھعلىأنقالعلمآلكةعبدأیحرم
ثعینك((البنائیةالعلمیةاألشرطة))ولعل،المعلوماتمنأكھل

.ایئھاأنليالمولىواسأل،فاستعدمنھا

I
عندثذكرإالالھوكالخالءمااآلراءوس

Dan jika engkau ingin tahu apa yang pertama kali harus engkau
pelajari, maka inilah Jundub bin Abdulloh $ menjawabmu: (Dahulu
ketika kami bersama Nabi 1dan kam! masih remaja, kami'

mempelajari man؛ sebelum mempelajari Al Qur’an. Kemudian
kami mempelajari Al Qur’an sehlngga man؛ kamipun bertambah).
Dan waspadalah wilayah ilmu syar'i yang termasuk dalam kategori:
mengetahuinya tidak member! manfaat dan tidak tahunyapun tidak
masalah. Sementara dalam masalali ilmu alam maka pelajarilah
semua yang masuk dalam dua kategori ini:

478

- {Dan persiapkanlah untuk menghadap؛ mereka kekuatan
apa yang kalian mampui}479

478 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan Al Bushoiri berkata: Hadits ini sanadnya shohih
para perowinya tsiqoh, dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.

479 Al Anfal: 60
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- {Tidakkah mereka berfiklr}?480

Dan (mohonlah kepada Alloh Jlmu yang bermanfaat, serta
mintalah perlindungan kepada ااه0اا dar! ilmu yang tJdak
bermanfaat)4®!, karena (!.mu yang t،dak bermanfaat Jtu sepertl
harta slmpanan yang tldak dlkeluarkan lnfaqnya)4®2 di jalan
Alloh. Dan dahulu di antara do'a Rosul kita sbo,,a,,ohu٧ ‘alaihi wa
sallam adalah: (Ya Alloh aku berllndung kepadamu darl ،!mu yang
tldak bermanfaat).483 Karena di antara ilmu itu ada yangfungsinya
seperti obat, sedangkan di antara pendapat-pendapat itu ada yang
tungsinya seperti toilet yang tidak disebut kecuali pada saat darurat.
Maka kalau memang terpaksa ambillah sebagaimana engkau
mengambil obat bukan sebagaimana mengambil makanan pokok.
Dan janganlah engkau tersibukkan dengan ilmu-ilmu alat sehingga
lalai dengan ilmu-ilmu yang menjadi tujuan. Seperti orang yang
menghafal untaian-untaian syair,namun ia berpalingdari menghafal
Al Qur'an. Padahal keutamaan firman Alloh di bandingkan dengan
semua perkataan adalah ibarat keutamaan Alloh dibandingkan
seluruh makhluknya.s Dan sebaik-baik apa yang masuk ke dalam
dirimu adalah Al Qur'an.

؛

Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang pancaran
cahayanya menyebardalamhati,485 sehin^adapatmendekatkanmu
kepada Alloh! Inilah patokannya!

Inilah Imam Al Auza'iImengingatkan:"Jika Alloh menghendaki
seorang hamba itu terhalang dari mendapatkan berkahnya ilmu
maka Alloh akan mencampakkan berbagai kesalahan pada

480 Ar Rum: 8, A؛ A'rof: 184
481 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu ١Abd،l Barr sanadnya hasan, dan Al Albani

menyatakannya sebagai hadits hasan .
482 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar dan perowinya muwatsaq sebagaimana

yang dikatakan oleh Al Haitsami, dan dinyatakan shohih oleh Al Alban؛.
483 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan An Nasa-؛, dan ini adalah hadits shohih.
484 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia berkata: Hadits ini hasan ghorib sebagaimana

disebutkan dalam cetakan "Ihyaut Turots". Dan dinukil dalam "Tuhfatul Muhtaj"
bahwa dia berkata: Hadits ini hasan. Akan tetapi Al Mundziri dan Al Mubarokfuri
menukil darinya: Hadits ini ghorib. Dan Al Hafidh menyebutkan dalam bab
"Keutamaan Al Qur'an" sebagian jalurnya dan menyatakannya dlo'if, dan Al Albani
menyatakan sebagai hadits dlo'if.

485 Dari Al Hikam Al 'Atho-iyah.
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”486 Maka lebih fokuslah kepada ilmu dari pada kepadalisannya.
informasi.Mungkin "kaset-kaset 'ilmiyahuntuk pembinaan” itudapat

membantumu, maka ambillah manfaat darinya, dan mohonkanlah
kepada Alloh agar aku dapat menyelesaikannya.

غلتكتابھشیخھكانتنألن؛فبالتليالعلمحقأردثوإن
.صوابھخطؤه

منالعلمآخذاًیئنومن

.كالغذمالعلم

ضررهكانولربما،التیمموخبالماءغدمإث:تقولأنلك!أجل
أخافماأخوقإئ)ف؛الزمانآخرفيالسوءعلماءبلیةمنأھوئ
أمنيعلىأخولىالدجالغیز)و،(اللسانعلیلممنافقكلأمنيعلى
.(المضلھناألئمة:الدجالمن

إالالعلممنأوتواماالمعاصریناإلسالمیینالئفكرینمنوكثیر

ولطن،(فرحونلدیھمبماحزبكل(و،أحزاباًوتراھم،قلیآل
،{تجثسبونینونوالمماهللامنلھموبدا)،الخصومتجتمعهللا

.قعرفھمثمارھموس

خذيعنالمعاھرین((الئثحرین))ھؤالءكثیرمنبعفنتنشغلفال

وال،(شیطانةیئبعشیطاة)أھلمنفتكوئاربانیینالمتقدمش
:لكفیقانوفثھألخلىما:تقل

!الثلملذقھشارنلذبزورفيوفثھالسمعفيلذكالماًسمعت

أھلعندفعلنھ صحف

عند!

486 Diriwayatkan oteh Ibnu 'Abdil Barr, dan riwayat ni؛ shohih darinya.
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(وھوكذوبصدقك)فدفحقاًوقالواحصلوإن

((شبكايك>ئعاتكالأ;أ»ا

.الكالبجفعلى

مبدلحاذ:١ذاختعا وي

ي دلیاللھالغرابجعلفمن
-

! iیمربھ

ا

Dan jika engkau menginginkan ilmu yang sebenarnya maka
harus menuntutnya dengan cara taiaqqi -٠- belajar langsung kepada
guru —, karena barangsiapa gurunya itu buku niscaya kesalahannya
akan lebih dominan daripada benarnya.

Dan barangsiapa yangmengambil ilmu dari lembaran-lembaran
buku ...

Maka ilmunya itu menurut para ulama' adalah seperti tidak ada...

Memang! Kamu boleh mengatakan: Jika tidak ada air maka
wajib bertayyamum. Dan bisa jadi belajar dari buku itu bahayanya
lebih ringan daripada belajar dari ulama su' yang muncul di akhir
zaman. Karena (sesungguhnya yang paIJng aku khawatlrkan pada
umatku adalah setlap munaflk yang panda! Ilsannya)
(selaln Dajjal, yang lebih aku khawatirkan pada umatku daripada
Dajjal adalah para panutan yang menyesatkan).

487 dan

488

487 Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. AI Mundziri berkata: Para perowinya
muhtajjun ٥/۵،'m dalam hadits kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah
satunya). Sementara Al Haitsami berkata: Para perowinya tsiqoh. Dan hadits ini
memang shohih.

488 Diriwayatkan oleh Ahmad, dan A؛ 'Iroqi berkata: Hadits ini sanadnya Dan
hadits ini derajatnya shohih. Al Munawi berkata tentang harokat :"األنمة" Demikian
yang disebutkan dalam riwayat ini dengan kedudukan manshubl Dan alasannya
adalah karena diasumsikan berbunyi:

األئمةأعنى:قال؟الدجالبغیرتعنىتن
Siapakah yang engkau maksud selain Dajjal itu? Beliau menjawab: Yang saya
maksud adalah para panutan...
Namun jika kedudukannya marfu', maka asumsinya adalah:

المضلوناالئمة
Para panutan yang menyesatkan.
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Dan kebanyakan para pemikir Islam modern hari Ini, mereka
itu tidak memiliki ilmu kecuali sedikit, kalian lihat mereka
itu berkelompok-kelompok dan {maslng-maslng kelompok
membanggakan apa yang mereka ml„klJ83. Akan tetapi, di sis!
Alloh lah orang-orangyangberselisih Itu akan berkumpul, {dan pada
hari Itu mereka akan mengetahul slksa dan ketetapan Alloh yang
sebelumnya tldak pernali mereka perkirakanJ9٥, dan dari hasil
perbuatan mereka kalian dapat mengenali mereka.

Maka janganlafi kalian tersibukkan olefi kebusukan para
"pembuat keruh" modern sehingga lalai dengan petunjuk para
pendahulu kita yang robbani sehingga engkau akan masuk dalam
golongan (setan jantan yang mengikuti setan betina).
janganlafi kamu mengatakan:Alangkafi manisnya rasanya, sehingga
akan dikatakan kepadamu:

491 Dan

Engkau telah mendengar perkataan yang nikmat didengar ...
Padahal berapa banyak sesuatu yang nikmat itu terselip racun

padanya ...

Namunjika fial itu terjadi dan mereka mengatakan kebenaran
maka ingatlafi (dla berkata benar kepadamu padalial dia
pendusta).492

Ringkasnya:Peganglah prinsip "ikutilah saran orang-orangyang

489 Ar Rum: 32
490 Az Zumar: 47
491 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan lafadznya:

شطانا یتبع•'
... mengikuti setan.
Dan Al Bushri berkata: Hadits ini sanadnya shohih perowJnya tsiqoh. Akan
tetapj Al Munawi yang kakek berkata:Hadits injd؛dalam sanadnya ada seseorang
yang diperselisihkan. Sementara Al Alban؛menyatakan had؛ts In؛ shohih. Hadits
ini disabdakan oleh Nabi m ketika melihat seseorang yang mengikuti burung
atau merpat؛. Beliau menyebutnya setan karena jauhnya dia dari kebenaran
kemudian menyibukkan dir؛ dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan beliau
menyebut burung itu sebagai setan betina karena menjadi penyebab orang lalai
dari berdzikir kepada Alloh, sebagaimana dijelaskan dalam "'Aunul Ma'bud" dan
"Faidlul Qodir".

492 Diriwayatkan oleh Al Bukhori no. 2187, dan di dalamnya ada cerita lucu antara Abu
Huroiroh٠dengan setan.
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membuatmu menangis bukan saran orang-orangyang membuatmu
tertawa”.493

Maka barangsiapa yang menjadikan burung gagak sebagai
petunjuknya ...

Niscaya dia akan membawanya melintasi bangkai-bangkai
anjing ...

العلماءلحومألن؛أساتنتكغیبةفاحذرالعلماءعنقلعیغوإن

مألن؛صخسھقتؤالأنالعالمحقینأنواعلم،مسمومة

،الدینفيأباكصارالدینفيإلیھتحتاجمماواحداًخزفاًغئمك

:أھلمنتھكونواحذزأن

یومكلالرمایةأغئمھ

!خجافيقافیةقالفلماالقوافينئلمعتئثھنكم

بتنوادغ،علیكففكللھالشكربتنوعدماألذیة:شرینفتجتغ
فالخؤ؛معروفاًلكأسدىبشكرلمنىوال،قدینكمائدانلغالغئمك
.لفظةأفادهبتنوانتسب،لحظةبدانراشمن

فیھمغیباًرأىفكما!الجھالءمنالمنیتعلمأنأعجكوما
.[بغیرهوعظتنالسعید]و،المؤمنضاألالحكمةألن؛اجئئیة

من

رمافيساعدهاشتنفلما

Dan jika engkau telah belajar secara langsung kepada pa٢a
uiama maka berhati-hatilah jangan sampai men^unjing para

إ
493 Sebuah peribahasa Arab yang ringkas ceritanya adaiah bahwa ada seorang wanita

remaja meminta pendapat kepada ayahnya. Bahwa jika ia pergi ke bibi-bibi dari
pihak ayahnya mereka membuatnya menangis, namun jika ia pergi ke bibi-bibinya
dari pihak ibunya mereka membuatnya tertawa. Lalu saran siapa yang harus
saya kerjakan? Maka bapaknya menjawab: Saran ... dst. Lihat "Majma'ul Amtsal"
karangan An Naisaburi.

!
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494ustadzmu, karena daging para ulama jtu beracun.
bahwa di antara hak ulama' ituadalah hendaknya engkau tidak boleh
bosan dalam menyertainya, karena siapa saja yang mengajarimu
satu huruf saja dari ilmu yang kamu butuhkan dalam perkara agama
maka ia telah menjadi bapakmu dalam urusan agama.

Dan hati-hatilah jangan sampai masuk dalam golongan orangyang:
Aku ajari ia memanah setiap hari...

lalu ketika lengannya telah kuat, ia memanahku ...
Berapa banyak aku ajari ia menyusun bait-bait sya'ir ...
Namun ketika dapat membuat satu bait saja, ia memakiku ...

Dan ketahuilah

Sehingga engkau berarti mengumpulkan dua kejahatan:
menyakiti dan tidak berterima kasih kepada orang yang
berjasa kepadamu. Dan doakanlah orang yang mengajarimu
agar engkau tidak mendapatkan balasan sebagaimana yang
kamu lakukan. Dan janganlah engkau melupakan orang yang
telah berbuat baik kepadamu. Karena orang yang perwira itu
adalah orangyangtetap mengingat hubungan baik yangpernah
terjalin walaupun hanya sesaat, dan mengaku murid kepada
orang yang pernah mengajarinya walau hanya satu kata.

Dan alangkah uniknya orang yang belajar dari orang-orang yang
bodoh! Yaitu setiap kali dia melihat kekurangan pada diri mereka
dia menjauhi kekurangan tersebut. Karena hikmah itu adalah milik
orang mukmin yang hilang495 dan orang yang beruntung adalah
[orang yang mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain}.496

494 Dikutip dari kata-kata indah Al Hafidh "Ibnu 'Asakir" dalam kitab "Tabyinu Kadzbil
Muftari Fima Nusiba Hal Imam Al Asy'ari", dan An Nawawi menyebutkannya dalam
muqaddimah "Al Majmu'": "Ketahuilah... sesungguhnya daging para ulama itu
beracun, dan kebiasaan Alloh dalam menyingkap tabir para pencela mereka sudah
masyhur, dan bahwa siapa yang melepaskan lisannya kepada para ulama dengan
celaan, niscaya Alloh akan mengujinya sebelum kematiannya dengan matinya hati".

495 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At Tirmidzi, dan At Tirmidzi berkata: Hadis ini
ghorib. Hadits ini dlo'if.

496 Diriwayatkan oleh Muslim dari perkataan Ibnu Mas'ud. Sedangkan yang marfu'
yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sanadnya dlo'if sebagaimana yang dikatakan
oleh Al Bushoiri dan ia menjelaskan secara detail masalah ini, maka silahkan lihat
kembali dalam kitabnya. Akan tetapi Al 'Iroqi berkata: Hadits ini sanadnya jayy/d
sebagaimana yang dinukil oleh Al Munawi darinya.
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:ثالثةالعلماءأنتنشفالالعلماءمنلتكونالعربدأثفإن

رھلكاباسبھعاشورجل،بھالتاسعاش,بعلمھعاشرجل
أولفطن،غیرهأحدبھیعشولمبعلمھعاشورجل،نفسھ
.الثالثة

؛ ر

عالماًأومتعلماًأومستمعاًأعذ):أي؛فاجتقاًإغولمعسن:
؛-مسعودابنعنثبتكما[فتھدكالخامسةتئنوالأوشاً
،(معھمخبرإالقوماًرجنبحبوال)،(أخبامنھعالمر)ألن

وال،(فھومنھمبقومقشبھض)ف؛مثلھمتطونوالمإنقققئھوا
.معھملیسوالكنھمأنبیاءھمب>ینعونالیھوأنقئش

بعضھیعطیكفلن،طویلة—أسیا.العلموطریق
بدایاًلھتطنلمفمن،التبمنجسرعلىإالقنالھاولن،آللف
وما!غیرألممنالمرضأجمزفما،مغرقةنھایةلھتطنلمتخرقة
!ھیھاتولطن...؛غیرسثممنالعلمأحلى

إذ؛الجنةمنتھاهیحكونحنىستفھخیرمنمؤمنسعولن
خیزفطن،(دنیاالب^و،علمطالب؛یشبعان,النئھومان)

.الطایھ

وإن

قعطئھ حبى

یشرحاإلسالمفيستةسادفاسمعنسیانكلكھرةدواةأبدتفإن

للخطیئة؛تعلمھكماالعلمیسىالرجلألحببإفي]:القضیة
ص

.[یعملھا
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تواضعوا]ن،[مطلوباًئثززتطالباًللعلمدللت]إنعلیكبأسوال
.[العلماءجبابرةتتكونواوال،علمتموویتنمنھتعلئثملمن

الناؤ]:.عمروثذكرقول،الحقإلىالرجوعمنألقفوال
.[غترمنأئثة

یقولالمبارینابنھذا،الخشیةزیادةالعلمفيرسوخكعالمة
أنینبنيعلماًم^أكثزت:تعالىهللارجھماعیاضالبن

؛[العلماءعبادهمنهللاتجثىإثما]،خوفاًأكركمیئون
.(الخشوعدینكممنقغقدونھماأور)لذا

فیھاقرىالحقالخشوعاألمةھذهمنیرفعشيءأوز)!نعم..نعم

.(خاشعاً

طما)):قولھمظثلمثستشعرأنالعلمفيالصحیحةالمسخرةوضابحز
٠«لجھليعلماًازددثعلماًازددث

،عليفيالجاھلأناإلي:الدوامشقلبكقلعخأنألطفوما

.أعانھبالاستعانوتن،!؟جھليفيجاھآلأكونالفكیف

س

Maka jika kamu telah memulai perjalanan untuk dapat menjadi
ulama, janganlah kamu lupa bahwa "ulama itu ada tiga macam:
Orang yang hidup dengan ilmunya dan manusia juga hidup dengan
ilmunya, orang yang manusja hidup dengan ilmunya namun ia
membinasakan dirinya, dan orang yang hidup dengan ilmunya
sedangkan tidak seorangpun yang hidup dengan ilmunya itu selain

”497dirinya sendiri maka jadilah orang yang tipe pertama dari tiga

497 Perkataan seorang tabi'i mukhodlrom "Abu Muslim Al Khoulani" sebagaimana yang
dlsebutkan dalam Mushonnaf Ibni Abl Syaibah dan Hilyatul Auliya'. Dan riwayat
yang marfu' [ \6ak\dh shohih, akan tetapi maudlu'sebagaimana yang dikatakan oleh
Al Albani.
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tipeulama' tersebut.
Dan jika engkau telah berusaha namun engkau tetap tidak

dapat mencapainya maka cintailah, artinya: [ jadilah orang yang
berilmu, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar,
atau orang yang cinta, dan janganlah engkau menjad! yang kelima
sehingga engkau akan binasa], sebagaimana yang disebutkan
dalam riwayat yangtsab/tdari Ibnu Mas’ud n,498؛ karena (seseorang
akan bersama yang diclntainyajs, (dan tldaklah seseorang Itu
mencintai suatu kaum kecuall la akan dlkumpulkan bersama
mereka) ؛99 , maka serupailah mereka jika kalian tidak bisa sama
seperti mereka, karena (barangslapa yang menyerupal suatu
kaum maka la termasuk darl mereka)؛“, dan jangan lupa bahwa
orang-orang Yahudi itu juga mengaku sangat mencintai para Nabi
mereka akan tetapi mereka tidak bersama para Nabi mereka.

I

أ

!

wahai saudaraku - sangat
panjang, ilmu itu tidak akan memberimu sebagian darinya hingga
kamu member؛kan kepadanya seluruh yang kamu miliki. Dan kamu
tidak akan pernah mendapatkannya kecuali melalui jembatan
kepenatan. Maka barangsiapa yang tidak pernah merasakan
pembakaran di awal perjalanannya niscaya tidak akan pernah
merasakan sinar terang di akflir perjalanannya. Alangkah indahnya
jika penyakit itu tidak disertai rasa sakit!5٥2 Dan alangkah manisnya
jika ilmu itu dapat diperoleh tanpa disertai penderitaan! ... Namun
itu mustahil.

Dan jalan menuntut ilmu itu

:

498 Riwayat yang marfu' tidak shohih. Al Haitsami berkata: Para perowinya muwatsaq,.
Namun selngat saya riwayat yang mauquftsabit, maka silahkan dikoreksi. Dan yang
dimaksud dengan yang kelima dalam hadits ini adalah orang yang membenci.

499 Muttafaq 'alaih.
500 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dalam Al Mu'jam Ash Shoghir dan Al Mundziri

berkata: Hadits ini sanadnya jayyid. Akan tetapi Al Haitsami menyebutkan bahwa
dalam sanadnya ada rowi yang dlo'if yang muwatsaq. Sedangkan Al Albani
menyatakan bahwa hadits ini shohih li ghoirihi.

501 Diriwayatkan secara mu'allaq oleh Al Bukhori, dan hadits ini diriwayatkan oleh Abu
Dawud dengan sanad hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidh. Di tempat
yang lain ia berkata: Hadits ini tsabit ... dst. Sedangkan Ibnu Taimiyah berkata:
Hadits ini sanadnya jayyid, dan dijadikan hujjah oleh imam Ahmad. Sedangkan Al
Mundziri berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.
Sementara itu Al Munawi menukil perkataan siapa-siapa saja yang menyatakan
bahwa hadits ini dlo'if. Adapun Al Albani menyatakan hadits ini shohih.

502 Dari Al Hikam Al 'Atho-iyyah.

؛
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Dan sekali-kali seorang mukmin itu tidak akan pernah kenyang
dalam mendengarkan kebaikan hingga berakhir di surga
(ada dua orang rakus yang tldak akan pernah puas; orang yang
mencarl Ilmu dan orang yang mencarl dunla)
orang yang terbaik di antara kedua pencari tersebut.

503 karena

504 maka jadilah

Danjika engkau ingin obat untuk banyaknya kamu lupa maka
dengarkan dari orang keenam masuk Islam dalam menjelaskan
permasalahan ini: [Sungguh menurut perkiraanku orang itu lupa
terhadap ilmu yang dipelajarinya adalah lantaran dosa yang
dilakukannya].505

Dan tidak mengapa bagimujika [kamu menghinakan diri dalam
rangka mencari ilmu sehin^a kamu bisa jadi orang mulia yang
dicari sebagai pengajar].5°5 Maka [rendahkanlah dirimu kepada
orang yang mengajarimu dan kepada orang yang kalian ajari. Dan
janganlah kalian menjadi ulama yang memaksakan kehendak].507

Dan janganlah kamu merasa sombong untuk kembali kepada
kebenaran, dan ingatlah perkataan Umar٠: [Semua orang itu
ilmunya lebih mendalam daripada UmarJ.508

503 Hadits in، dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahabl.
Sedangkan At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan ghorib. Akan tetapi di dalam
sanadnya terdapat "Darroj dari Abu Al Haitsam" sebagaimana yang dikatakan oleh
Al Munawi. Sedangkan Al Albani menyatakannya sebagai hadits dlo'if. Dan juga
silahkah lihat kembali Al Kamil Fi Dlu'afa-ir Rijal" karangan Ibnu 'Adi.

504 Diriwayatkan oleh Ad Darimi, Al Hakim dan yang lainnya. Al 'Ajluni berkata: Hadits
ini menjadi kuat berdasarkan seluruh jalurnya. Sementara Al Albani menyatakannya
sebagai hadits shohih.

505 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dalam Al Mu'jam Al Kabir secara mauquf kepada
Ibnu Mas'ud ٠٠ Sedangkan para perowinya tsiqoh, hanya saja Al Qosim tidak
mendengardari kakeknya, Abdulloh, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mundziri
dan Al Haitsami. Sedangkan Al Albani menyatakan hadits ini dlo'if baik yang marfu'
maupun yang mauquf.

506 Sebuah ungkapan yang masyhur dari Ibnu 'Abbas٠yang diriwayatkan oleh Ad
Dainuri, sebagaimana yang dikatakan dalam Kasyful Khofe.

507 Hadits ini secara marfu' tidak shohih, namun secara mauauf shohih dari 'Umar٠٠
508 Kata-kata ini diucapkan setelah te^adi peristiwa yang torkenal dengan seorang

wanita. Ibnu Katsir berkata: Atsar ini sanadnya jayyid qowiy . Adapun kalimat:

أخطاًورجد،أصایت؛مرأ١
Wanita itu benar, dan laki-laki ini salah.
Ibnu Katsir dan Al Hafidh Ibnu Hajar berkata: Ada keterputusan sanad.
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Dan tanda dad kedalaman ilmumu itu adalah bertambahnya
rasa takut. Inilah Ibnul Mubarok berkata kepada Ibnu Iwadh
rohimahumalloh: "Yang paling banyak ilmunya di antara kalian
semestinya adalah yang paling takut kepada Alloh di antara
kalian”5٥3. (sesungguhnya yang takut kepada Allot, Itu hanyalat,
hambahambaNya yangberilmuj“. Oleh karena itu (ajaran agama
kalian yang pertama kail hllang darl kalian adalat, kbusyu').

i
511

Benar ...benar! (yang pertama kail dl angkat darl umat Ini
adalah khusyu’ hlngga engkau tldak mellhat lagl dl dalam umat
Ini orang-orang yang khusyu’).5!2

Dan patokan untuk menilai bahwa jalan yang ditempuh dalam
menuntut ilmu itu telah benar adalah engkau merasakan betul apa
yang mereka katakan: “Setiap kali aku bertambah ilmu maka aku
semakin mengerti akan kebodohanku.”

Dan alangkah lembutnya jika hatimu secara berkesinambungan
selalu mengucapkan: "llahi, aku itu bodoh dengan ilmu yang aku
miliki, lalu bagaimana aku tidak bodoh dengan kebodohan yangaku
miliki?!”5i3. Dan barangsiapa memohon pertolongan kepada Alloh
niscaya Alloh akan menolongnya.

؛بعضاًبعضئمقطثلموال،العلمفيتناصحوامنالكمقإلغواولتي

هللاوإن،مالھفيخیانتھمنأشنعلمھفيأحدنثمخیانةفإن
.عنقةوالثجرة،قضفاًفالمؤمنون؛م^سائلت

منإن]ف؛ا(أءلمهللاكامةمنمخجلفالالعللمطلبتماوإذا

؟50 Kata-kata ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu 'Abdil Barr secara shohih
darinya.

510 Fathir: 28
511 Diriwayatkan Oleh A! Hakim dan dia menyatakannya sebagai hadits shohih dan

disetujui oleh Adz Dzahabi. Akan tetapi dicantumkan oieh Ibnu 'Adi dalam kitabnya
Al Kamil Fi Dlu'afa-ir Rijal be٢sama riwayat yang setelahnya.

512 Al Mundziri dan Al Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroni
dengan sanad hasan. Akan tetapi Al Mundziri berkata: Hadits ini lebih mirip kepada
hadits mauquf. Sedangkan Al Albani menyatakannya sebagai hadits shohih.

513 Perkataan Ibnu 'Atho-illah.
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الغتیاعلىوأجعم،[أعلمهللا:یعلمالیتایغولأنالمرءعلم
یستفتونھماكلفيالناسیفنيالذيإن]ؤلذا؛النارعلىأجروكم
،ماضیةوسنة،ناطقكتاب:ثالثةالعلم]ألنوذلك؛[مجنونفیھ

!ثلثینأولقأححئم،[أدريوال

علموكأدريال:قلتإنفإنك،أدريتتعثموال،أدريالوأتعئلم
وصدق،قدريالحتىسألھنأدرى:قلتوإن،تدىحتى
I(زورثوبيكالبسیغظلمبماالثثثع)،یئقضحأنبذوال

رسولنا

ا
و

بماالضاسحدثواولحكماءفكونوا؛((اًعالعلمماكللیس((و
قوماًیثخنثأنتما]ن،[ورسولھهللابیتكئأنأفثونیعرفون
.[فتناًلبعضھمكانإالعقولھمقسلعھالیثاً
:جمیعھاالمسندالبتعنقعسھالعلممنشیئاًحریشفإن

صانھمصانوهالعلمأھلأنفلو
لھما

لتبدأساعدكعنفسئر؛بھوالعملبئهتعئئقھمانكاهكانتإذا-
.العمل

حد

النفوسفيعسموولو

ز

Dan agar kalian dapat men^apai cita-cita kalian maka salinglah
kalian nasehat-menasehati dalam persoalan ilmu, dan janganlah
kalian saling menyembunyikan, karena pengkhianatan salah
seorang dari kalian dalam masalah ilmu itu lebih berat daripada
pengkhianatannya dalam masalah harta, dan sesungguhnya Alloh
akan menanyai kalian.514 Maka orang-orang mukmin itu adalah

514 - Tentang riwayat yang berbunyj:
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orang-orang yang suka member؛ nasehat sedangkan orang-orang
fajir itu adalah orang-orang yang curang.

Dan selama engkau tu؛ menuntut ilmu maka janganlah engkau
merasa malu mengatakan “ Allohu a’lamkarena [sesungguhnya
termasuk berilmunya seseorang adalah ketika ia tidak tabu ia
mengatakan:A//ob٧a7am]516.Dan orangyangpalingberani diantara
kalian dalam berfatwa adalah orang yang paling berani terhadap
api neraka.517 Oleh karena itu, [sesungguhnya orang yang memberi
fatwa kepada manusia dalam segala yang ditanyakan maka dia
adalah orang gila]5“.Hal itu karena [ilmu itu ada tiga macam: kitab
yangberbicara,sunnah yangberjalan dan ucapan:Aku tidaktahu].
Maka perkuatlafi pada ilmu yangpertama dan ilmu yang kedua dari
tiga ilmu tersebut!

Dan "belajarlah untuk mengatakan: Aku tidak tahu. dan
jangan belajar untuk mengatakan: Aku tahu. Karena jika engkau
mengatakan: Aku tidak tahu. niscaya mereka akan mengajarimu

515

i
:

؛
i

؛
I.
؛

ا

؛؛ 519

سائلتكم..تناصحوا
Saiingiah kalian nasehat-menasehati ... menanyai kaiian.
Al Mundziri berkata: Hadits ini para perowinya tsiqoh kecuali si Fulan ... dia

' diperselisihkan. Sedangkan Al Haitsami berkata: Di dalam sanadnya ada orang yang
diperselisihkan, namun sisa perowinya tsiqoh. Dan silahkan lihat MizanulI'tidal dan
Lisanul Mizan. Sedangkan Al Albani menyatakannya sebagai hadits dlo'if.

515 Mengisyaratkan kepada hadits yang dalam sanadnya ada row؛ yang dlo'if
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman:

ي
والفجرة،انھم 'منازافرقتوإنواذوننصحةبعضبعضھمالمؤمنون

منازلھماجتمعتوإنفیتجادلونغششةلبعضبعضھم
وابد

وابدانھم
Orang-orang mukmin itu sebagian mereka adalah penasehat bagi sebagian
lainnya, dan saling kasih sayang walaupun rumah dan fisik mereka terpisah,
sedangkan orang-orang fajir أللم sebagian mereka adalah curang kepada
sebagian lainnya sehingga mereka saling berdebat walaupun rumah dan fisik
mereka berkumpul.

516 Diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu
Abdil Barr. Dan riwayat ini shohih dari perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan
oleh Muslim.

517 Diriwayatkan oleh Ad Darimi secara mursal, dan hadits ini secara sanad dlo'if.
518 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dan para perowinya muwatsaq, dari perkataan Ibnu

Mas'ud sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami.
519 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Hakim dan Ad Dailami.Hadits ini yang diriwayatkan

secara marfu' dlo'if, sementara yang diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu 'Umar
al sanadnya hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar.

ا

I
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hingga engkau tahu. Namun jika engkau mengatakan: Aku tahu
niscaya mereka akan menanyaimu hingga engkau tidak tahu.
sun^uh benar Rosul kita m saat bersabda: (Orang yang merasa
punya sesuatu padahal dla tldak punya Itu Ibarat orang yang
mengenakan dua pakalan palsu)
terbongkar.

520 Dan

521 dan kelak kedoknya pasti

Dan “tidaklah semua yang diketahui itu harus dikatakan”.
Jadilah kalian orang-orang yang bijaksana dan ]berbicaralah kepada
manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian
senang jika Alloh dan Rosul-Nya didustakan]
kamu berbicara dengan suatu kaum dengan sebuah pembicaraan
yang akal mereka tidak sampai, melainkan pembicaraan itu akan
menyesatkan bagi sebagian mereka].

522 karena [tidaklah

523

Dan jika engkau telah berhasil mendapatkan suatu ilmu maka
jagalah ia dari semua perilaku bodoh:

Seandainya orang-orang yang berilmu itu menjaga ilmunya
niscaya ilmu itu akan menjaga mereka ...

Dan seandainya mereka mengagungkan ilmu tersebut dalam
jiwa mereka niscaya ilmu tersebut akan menjadi agung...

Dan jika zakat dari apa yang telah engkau pelajari itu adalah
menyebarkan dan mengamalkannya maka bersiaplah untuksegera
mulai beramal.

520 Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dengan sanad shohih dar؛ Abu Adz Dzayyal,
seorang salaf. Dan disebut oleh Ibnul Qoyyim dalamI'lamul Muwaqqi'in,

521 Muttafaq 'alaih.
522 Diriwayatkan oleh Al Bukhori dari perkataan 'Ali٠secara mauquf dan secara

mu'allaq .
523 Diriwayatkan oleh Muslim dari perkataan Ibnu Mas'ud٠٠



***العتل

BERAMAL ...

.لطیصح.
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...العتل
BERAMAL ...

یستمعونالذین)فأین!المقاللسانأكرمنالحاللسانأفصخحكم

؟)أحسنھقنبعونالقول

یتنبوافیا!صیدهأكلل>قثئمھماظثقلتاالكبأنترىأال
.((وقیلقال))بانشغل

فتن،(؟بھعملماذاجئمھعن...إسألحتىعبدقدماتزولال)و
أعلممقولةقئسىوال،یغلملمماعللمهللاأورثھغیمبماغمل

أنشئتمماقعتموا]:؛§لجیلبنئعانوالحرامبالحاللالصحابة

.[قئملواحتىل'ایاجركمفلنقعتموا

مثلخیرفلھعقذقتن)عنتعجؤذفالالعملعنغجزثفإذا
الذيكمثلبھیتحدثوالالعلمیتعلمالذيتقل)إذ؛(أجرفاعلھ

ماذلكأجرفلھعلماًعثمتن)و،(منھینبقوالالكنزبكنز

تكوذأنسعدوال،(العاملأجرمنننغصال،عاملبھعبل

،المسلمأخاهیعأبتھثمعلماًالمسلمالمرعیتعلمأنالصدقةأفضن

.االخالعلمالمرادأن

أوكالثئحل،عاریةويالعراةقمعوكاإلبرةتألكنالولحكن

ریبوال
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الفاسیثغمالذيمقن)ف؛الثتویعلتالثخالةلفسھیتسلف
.(نفسھویرقللناسیفيءالئرجكمثلنفسھوینسىالخیر
فالالفأنآیاتجمیعذھنھعنSئسزمانناكثثسؤليتطنال

بھالینقدن{٠٠.أمثالھاغثرفلھبالحسنةجاءتن)إالیكرر
!المتصدقینأكق

كتلكلثتئعلیھتتكئماالمتكاملاإلسالممنتحفظالأعني
بھاصادقاًهللاإالإلھالأنشھدتن)مثألفخن،فحسللھوخموللف

ذرةمثقالقلبھفيكانمنالجنةیدخلال)بواقرنھا،(الجنةدخل
؛تواخجناوتأنق(یرمن

.ألنفسناحتىلجئناأكنزوما،(منافلیسغشتن)خذ

لعالمناویعرف،صغیرناوقرحلم،یوئركبیرنالممنمنالیس)خذ

!قلنمأننووونشبىأنمحبكموانظر،(حئھ

1كرجھھع(الیقظةفيالتفریثدإنما،قئریئدابومفيلیس)خذ
.جزاًوھلتم،اآلخرةالعشاءالئتربعد

Betapa bahasa perbuatan itu jauh lebih fasih darjpada bahasa
lisaniMakadimanakahJorang-orangyangmendengarkanperkataan
lalu mereka mengikuti yang terbaik darinya}?524 Tidakkah engkau
melihat bahwa anjing saja ketika ia mempraktekkan apa yang
diajarkan kepadanya binatangburuannya menjadj halal d!makan!525

524 - Az Zumar: 18
525 - Diambil dari firman Alloh ta'ala :

“الجوارحمنظتموما
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Maka alangkah malangnya orang yang disibukkan dengan “katanya
dan katanya”.

Dan (tldak akan bergeser kakl seorang hamba Itu hlngga

a؛ dltanya ... tentang Ilmunya apa yang telah la perbuat
dengannya?)526. Makanya barangsjapa mengamalkan apa yang ja

telati ketahui niscaya Alloh akan mengajarinya apa yang ia belum
ketahui.527 Dan janganlah lupa perkataan seorang sahabat yang
paling mengetahui perkara halal dan haram,
I[Pelajarilah apa saja terserah kalian namun ketahuilah bahwa

sekali-sekali Alloh tidak akan member! kalian pahala sampai kalian
mengamalkan ilmu tersebut].

١
ا
'

'
أ
I
I

528 Mu’adz bin Jabali.

؛
ا
I

523

Namun jika kamu tidak mampu mengamalkannya maka
janganlah sekali-kali kamu tidak mampu untuk sekadar menjadi
(slapa saja yang menunjukkan suatu kebalkan maka la

530

Karena (perumpamaan orang yang mempelajari Ilmu dan tldak
menyampalkannya Itu sepertl orang yang menylmpan liarta dan
tldak mengeluarkan infa٩nya).53iDan (barangslapa mengajarkan
suatu Ilmu niscaya Ia mendapatkan pahalanya selama ada orang
yang mengamalkan Ilmu tersebut, dengan tanpa mengnrangl
paliala orang yang mengerjakannya).532 Dan tidaklah mustahil

.. dan binatang-binatang buas yang bercakar dan bertaring yang telah kalian
ajar',..dst. (Al Ma-idah: 4).

526 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan in؛ adalah hadits shohih.
527 Disebutkan oleh Ibnu Rojab dalam "Jami'u، 'Ulum Wal Hikam": Sebagaimana

yang dikatakan orang: Barang siapa mengamalkan ...dst. Dan mirlp juga dengan
In؛ perkataan Al Fudloil bin 'Iyadl sebagaimana yang disebutkan dalam Tahdzibul
Kama! karangan Al Mizzi. Sementara Jbnu Katsir mencantumkan riwayat ini di
dalam tafslrnya dan menyebutnya sebagal atsar. Sedangkan Syaikh 'Abdul Fattah
Abu Ghodah mengomentarinya dalam Risalatul Mustarsyidin yang intinya adalah:
Bahwa ini adalah perkataan Nabi 'Isaiyang diriwayatkan dari sebagian Tabi'in,
dan bahwa Abu Nu'aim secara tegas mengatakan bahwa ini adalah riwayat maudlu',
sehingga kalau Al 'Iroqi hanya sekadar menyatakan dlo'if itu terlalu longgar.

528 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan dia mengatakan: Hadits ini hasan shohih, juga
diriwayatkan oleh yang lainnya.

529 Diriwayatkan oleh Ad Darimi dengan sanad shohih secara mauquf.
53٥ Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya.
531 Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dan Ath Thobroni dalam Al Mu'jam Al Ausath

dengan sanad hasan. Dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.
532 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah kecuali lafadz: ( عاملبهصلما ) karena lafadz ini adalah

lafadz yang terdapat dalam riwayat Ath Thobroni dan dalam Mustakhroj 'Ala ShohihX

(



M A N H A J HlDUP Syaikh Muhammad Wail Al Halwani
214

bahwa sebaik-baik sedekah itu adalah yang dilakukan oleh seorang
musljm yang mempelajari suatu ilmu lalu ia mengajarkannya
kepada saudaranya muslim.533 Dan tidaklah djragukan lagi bahwa
yang dimaksud di sin؛ adalah ilmu yang bermanfaat.

Akan tetapi Jangan sampai kamu seperti jarum yang menutupi
orang-orang yang telanjang sedangkan dia sendiri telanjang, atau
seperti ayakan yang mempertahankan sampahnya untuk dirinya
sedangkan sarinya ia buang. Karena (perumpamaan orang yang
mengajarkan kebaikan kepada manusja namun melupakan
dirinya Itu seperti lllln yang menerangl manusla sedangkan la
membakar dlrlnya sendlrl).534

Jangan jadi seperti para pengemis pada zaman kita sekarang
ini yang otaknya kosong dari semua ayat Al Qur'an sementara yang
dia ulang-ulang hanyalah ayat: {Barangslapa yang datang dengan
membawa satu kebaikan nlscaya ia akan mendapatkan sepuluh

untuk menarik uluran tangan orang-orang yang535kali llpatnya...}
bersedekah!

Yang aku maksud adalah janganlah yang kamu hafal dari ajaran
Islam yang sempurna ini hanyalah apa-apa yang dapat kamu jadikan
alasan untuk membenarkan kemalasan dan kelemahanmu semata.
Maka silahkan ambil misalnya: (Barangslapa bersaksl bahwa tlada
sesembalian kecuall Alloh secara tulus nlscaya ia masuk surga)
dansandingkanlahdengan:(Tldakakanmasuksurgaslapasaja yang

536

Muslim karangan Abu Nu'aim.Hadits ini hasan karena syawahidnya , dan dinyatakan
shohih oleh Al Albani.

533 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan jika benar Al Hasan mendengar
dari Abu Huroiroh sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mundziri. Sedangkan
Al Bushoirl dalam Mishbahuz Zujajah FI Zawa-idi Ibni f4ajah be٢kata: Hadits ini
sanadnya dlo'if karena di dalam sanadnya ada seorang perowi yang dlo'if dan tidak
mendengar dari Al Hasan. Dan hadits ini dinyatakan dlo'if oleh Al Albani. Akan
tetapi hasil tahqiq At Tahanawi dalam Qowa'id Fi 'Ulumil Hadits bahwa yang rojih
dia itu mendengar darinya. Sedangkan dalam sanad Ath Thobroni di Al Mujam Al
Ausath terdapat Al Hajjaj bin Artho-ah.

534 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dengan sanad hasan sebagaimana yang dikatakan
oleh Al Mundziri. Dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.

535 Al An'am: 160
536 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobroni, dan Al Haitsami berkata: Hadits ini

para perowinya tsiqoh, jalurnya banyak dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.
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اه dalam hatlnya terdapat seberat اواة saw! dart slfat sombong)537,
lalu perhatikan seperti apa sikap rendah hat؛ kita!,

Ambillah: (Barangslapa yang curang maka bukan termasuk
dan betapa banyak kecurangan kita bahkan538golongan kaml)

terhadap diri kita sendiri.

Ambillah: (Bukan golongan kaml orang yang tldak
menghormatl orang tua darl kaml dan menyayangl yang kecll darl
kaml dan memberlkan hak orang yang berllmu darl kaml).53s Dan
coba lihat betapa kita itu ingin dihormati namun kita sendiri tidak
mau menyayangi.

؛
إ

Ambillah: (Keteledoran Itu bukanlali pada saat tldur, akan
tetapl keteledoran Itu adalah saat terjaga)
Rosulitidak menyukai berbincang-bincang setelah sholat isya'.
Dan begitu seterusnya.

540 namun demikian
541

العاملینمنوقلیل،یعملمنوقلیل،القتليیستطعكثر!أجل

الصابرینمنوقلیل،یصبرتنالمجاھدینمنوقلیل،نجاھدمن
.قلیليمنقلیليمنقلیليمنقلیلفھم،یصلستتن

فيزقزماھوولطن،بالئخؤوالبالتمنياإلیمانلیس!حقاً

؛عندكفحنىال،األجوفكالطبلفالتطن؛العمللجنقھ،القلب

ینثونمنكرة،النداوینوقلةالئقزجعینالقاكنكلزةألنآقتا
،األملئعئخةلوالالعیشفماأضیق،الشمعیوقدتنوبتاً،الظالم

537 Diriwayatkan oleh Muslim.
538 Diriwayatkan oleh Muslim.
539 Ath Thobroni --- demikian yang tertulis dalam buku aslinya, tapi mungkin salah

ketik, penerj. —: Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroni dan sanadnya hasan.
Dan dinyatakan hasan oleh Al Albani.

540 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hajar berkata: Hadits ini
sanadnya sesuai dengan syarat Muslim. Dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.

541 Muttafaq 'alaih.
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!؟العملأینولطنأكثزاآلمالوما

قبلحقك^،موتكقبلحیاقك:حمسقبلخمساًفراغتیم
قبلھناك،فزیكقبلوشبابك،نفلكقبلوفزعك،سقمك

أحدھمقبح...المظدماللیلفتناًكفقبعباألعمالبادرئ)و،(قثرك
.(الدنیامنصدینھ

فكرثوإن؟تزكتومافعلثمایجلدفرأثئسكأنفكریثھل
؟ظئثثنھل

كنتمماقئقئیخكناإنا)اًیغطونالخققلةلحكنتفعلالأوافعل
.{تعملون

.(وإلغزغالصحة:الناسمنكثیؤفیھمانغبوننعمتان)!حقاً

یأتيالطفلحینالمرءاًذان

یسیرنحیاهأندلین

،غدهارتقابفيیومھعنینخل؟منھغئزالمرعیسیرىكیفأتدري

.خیرأيصغزمنویداهأجلھینقختيحتىكذلكیزالوال

قریبفذھباللیلنام،سنة٠٦المرععاشإن؟فلنحعئبتعاق

أربعون:أئ،ثلثاھافذھبقیلولةالنھارسدبسونام،نصفھا
البنفیبني،البلوغقبلسنة/٥١/منھا،سنة/؟*/فبني،تقریباً

المماتإلىالصالةوتأخیر

الصالةإلىاألذانبینكما

لمعنھ
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«رأسالك»فھذا!؟الثالثینابنیقولفما،سوات/٠١-،ه/الطین

!یحلولكمابھفافعلیدیكبین

األشیاهبأحتإالقمألهفال،لدیكحقاًأعؤسيءالوقتكانفإذا
!إلیكیحسنالذيهللاإلى

!

:
؛؛
Iا ؛

I
!

ا
ا Benar! banyak orangyang bisa berangan-angan, namun sedikit

yang berusaha, dan dari yang berusaha itu sedikit yang sungguh-
sungguh, dan dari yang bersungguh-sun^uh itu sedikit yang
bersabar, dan dari yang bersabar itu sedikit yang bertahan hingga
sampai tujuan.Maka mereka itu adalah orangyangsedikit dari yang
sedikit dari yang sedikit dari yang sedikit.

!

Sun^uh! “Iman itu bukan hanya sekadar berangan-angan atau
berhias. Akan tetapi iman itu adalah apa yang tertanam di dalam

”542 Maka jangan menjadi
seperti gendang yang berongga sedangkan kamu tidak memiliki

Karena sesungguhnya bencana kita adalah banyaknya

hati dan dibuktikan dengan amalan.

543tepung.
orang yang mengadu dan merintih namun sedikit yang membuat
solusi. Banyak orangyang memaki kegelapan namun sedikit yang
menyalakan kayu bakar. Maka aiangkah sempitnya hidup ini andai
saja bukan karena luasnya harapan.5*4 Namun aiangkah banyaknya
harapan tetapi mana usahanya?!

. Maka (gunakan lima kesempatan sebelum datang lima lial:
hidupmu sebelum kamu mati, sehatmu sebelum kamu sakit,
waktu luangmu sebelum kamu slbuk, masa mudamu sebelum

542 Al 'Alla-؛ berkata: Ini hadits munkar, ... di dalamnya ada row، yang matruk. Juga
diriwayatkan dengan sanad jayyid dari perkataan "Al Hasan Al Bashri".

543 Mengisyaratkan kepada sebuah peribahasa:

فخناًأرىوالجعجعھ لجلمسمعا

"Aku mendengar gemuruhnya suara mesin penggiling akan tetapi aku tidak
melihat ada tepungnya."

544 Cuplikan dari bait syairnya Ahmad Syauqi.
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30 tahun?! Inilah “modal" yang kamu miliki, pergunakanlah sesuka
hatimu!

Maka jika waktu Itu benar-benar sesuatu yang paling berharga
bagimu, maka janganlah kamu isi kecuali dengan sesuatu yang
paling dicintai Allofi yang telah berbuat baik kepadamu!

زمانفيإنئم]:Iمسعودابنالبصیرالفقیھقولميوتأئل

ویأتي،العلممنخبرفیھالعمل...خطباؤهقلیلي،فقھاؤهكثیر
منخیرفیھالعلم-..خطباؤهكثبر،فقھاؤهقلیؤزماةالناسعلى

-[العمل

،!!ااأححكیماًكانلومھالعملعنلغدهاالستعدادشغلھفمن

التخطیطیساويالتخطیطوالحطأفي،فھومثبونیوماهاستئىومن

.الخطأفي

!؟..لھامإجازةمخ-نفسكالقئإكوأنت-لكیسوغفكیف
.التكیفغناءقجراألجرھاننخفإذا،لزفقأنتإنما

؟العشوائیةیطلقالذيالجیلأین؟لئوغاؤئةایتجاوزالذيالجیلأین

بغیریسحال،األآلنى،}واقفأنھالسماءإلىوھویتطاعینسىال

وال،ابحرفيیحزلثوال،البرفيیسبحال...یطیربغیرجناحوال،ماء
منقصورأقبنيوال،الخیالمنخیوطاًقنسجوال،الصخرفيیبذر

.(إنثةتنكونواال)ف؛العجائبیفعلكھذاجیل...الرمال

،((المضاححعنجنوبھمتتجافىالذینبفم)):یقالحینشعوركما

I

!,

i

I
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؟الجنةفيشلجحون

ألو:لھنقیلنجلینبینیھاذى-هللارجھ-((حثیمبنالؤیع))ھذا
علىحي)):أسمعإفي:فقال-مفلوحألنھ-؛؛رخصةفصجلمث
.!غیواً-ولونلجبأحدحكمسمعفإذا،((الفالح

رآكلو":Iمسعودابنلھقالھذا((ربیعاً))أنتعلمأنوبص
!لناقبلتلیتھا!هللاسبحانفیا،!!!ألحیكIهللارسول

Mari kita renungkan bersama perkataan seorang faqih yang
berpandangan tajam, Ibnu Mas'ud٠: [Sesungguhnya kalian hidup
di zaman yang banyak fuqoha'nya, sedikit penceramahnya ... amal
saat itu lebih baik daripada ilmu. Dan akan datangkepada manusia
suatu masa nanti di mana sedikit fuqoha’nya dan banyak para
penceramahnya ... saat itu ilmu itu lebih haik daripada amal).549

Maka barangsiapa yang sibuk mempersiapkan diri untuk hari
esok hingga lupa beramal untuk hari itu maka dia adalah “orang
bijak yang dungu!!", dan barangsiapa yang hari ininya sama dengan
hari kemarinnya maka ia telah teledor 55°,dan salah dalam membuat
rencana itu sama dengan merencanakan kesalahan.

lalu bagaimana kamu boieh - padahal kamu tidak berkuasa
memberi waktu libur untuk dirimu?! Karena

sesungguhnya kamu itu hanyalah wakaf milik Alloh. Namunjika fajar
pahala itu bersinar niscaya penatnya beban akan terasa ringan.

atas dirimu

Di manakah generasi yang menghindari cara-cara berfikir yang
dangkal? Di mana generasi yang meninggaikan sikap-sikap yang
ngawur? Yang ketika memandang ke langit tidak lupa bahwa dia
berdiri di atas bumi, yang tidak berenang tanpa air, dan yang tidak

549 Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dan ،ni adalah riwayat shohih darinya٠٠
55٥ Bukan hadits, dan tidak dikenal kecuali dalam mimpi sebagaimana yang dikatakan

oleh Al 'Iroqi dan dinukil oleh Al Qori.
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terbang tanpa sayap ... yang tidak berenang d! daratan, yang tidak
menanam d! lautan, yang tidak menyemai di batu karang, dan tidak
memintal benang-benang khayalan, yang tidak membangun istana
dad pasir .... generasi seperti ini akan melakukan hal-haiyanganeh.
Maka yanganlah kalian meniadl bunglon).551

Apa perasaanmu ketika dikatakan: "Silahkan berdiri orang-

orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya" lalu mereka
be٢jalan-jalan sesuka me٢eka di surga?

I
ا

Inilah "Ar Robi' bin Khutsaim” ھئب dipapah oleh dua orang, lalu
dia ditanya: "Kenapa engkau tidak duduk saja di rumah karena ini
adalahrukhsi karena ia lumpuh — maka ia menjawab: Karena
aku mendengarseruan: "marilah kita menuju keberuntungan”, dan
jika salah seorang di antara kalian mendengar seruan tersebut
maka hendaklah dia menyambutnya walau dengan merangkak!.552

Dan perlu engkau ketahui bahwa "Robi
yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud rodliyallohu ‘ahu ketika
berkata: "Seandainya Rosululloh1melihatmu past؛ ia akan

"553

ini adalah orang

mencintaimu!!
diucapkan untuk kita.

. Duh Mahasuci Alloh! Seandainya kata-kata itu

أحب)یبقولئن،الصالحاتاألعمالقمةتصلأنأروغوما
غبثتإذاعائشةوكانت...ققوإنأدومھتعالىهللاإلىاألعمال
سقوالشیطان،مقطوعنھرخرسقمثىقساساً؛(قزنثھالعمل

أنفأین؛فیكطمعوھكذاھكذاكنثفإن،المداومة

؟المدامة

منلت من

و

551 At Tirmidzi berkata: Hadits in؛ hasan shohih. Dan dicantumkan oleh Ibnu Hazm
dalam Al Ihkam Fi Ushulil Ahkam secara tegas dar؛ perkataan Ibnu Mas'ud ٠٠
Sedangkan Al Alban؛ di dalam takhrij Al Misykat berkata: Hadits ini sanadnya dlo'if,
namun riwayat yang maugufsbob/h.

552 Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Ath Fhobaqotul Kubro.
553 Sebagaimana yang disebutkan dalam Taqribut Tahdzib.
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.(قتتواحتىیتقالهللافإذ؛قطیقونماالعملمنخذوا)

إلىفھرتھكانفمن؛؛فھرشرةولكل،ؤزةعمللكلإن)ف!واحذر

.(ھتكفقدغیرذلكإلىكانتومن،اھتدىفقدسني

أوجزبھعننامنن)فإنوردمنلنفكوصعقھعماینقاوإذ
هللاكاتبالظھروصالةالفجرصالةبینفیمافقرهمنھشيءعن

!علیكهللافانظرتسھیق،(اللیلمنقاهكأنمالھ

قبلكمكانمنخئكفإنما؛الدینفيرلغلؤإیاكم)ھذا
فيالطرفمنأھونالدینفيالطرفولعق،(الدینفيبالثتؤ

.شزبلوفي،الدنیا

وھع

،المولىفضلعلىوإنما،العملعلىثعقمدفالعمدتامھماثمومھما
فيھرماًماتیومإلىزویوبھھمنوجھھرجألغزكللوأن)ن

منیزدانكایماالدنیاإلىردأنھولوئ،القیامةیوملحعرههللاطاعة
خنقعلیكفضلھیظھزأنأرادإذاتعالىفرتنا،(رلثوباألجر
.إلیكونقب

Alangkah baiknya jika engkau dapat mencapa! puncaktertinggi
amal sholih. Akan tetapj tetap saja (amalan yang paling dlclntal
oleh Alloh itu adalah amalan yang paling berkeslnambungan
walaupun sedlklt ... dan dahulu ‘Alsyah Itu ilka melakukan suatu

Karena parityang mengalir itu lebih baik
daripada sungai yang tidak mengalir, dan setan itu akan bosan
untuk mengganggu amalan yang dilakukan secara rutin. Makanya

a؛).555 rutin؛amalan mesti

554 Boleh fathah, boleh kasroh.
555 Diriwayatkan oleh Muslim.
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ketika engkau sesekali begin! dan sesekali begitu niscaya setan
akan bersemangat untuk menggodamu. Lalu bagaimana keadaan
dirimu dalam hal merutini amalan ini?

(Lakukanlah amalan yang kalian mampu, karena
sesungguhnya Alloh Itu tldak akan pernah bosan hlngga kalian
sendlrl yang bosan).556

Dan hati-hatilah! karena (sesungguhnya setlap amalan Itu
ada masa glatnya, dan setlap masa glat Itu ada masa malasnya,
barangslapa yang pada saat malas Itu sesual dengan sunnahku
maka la telah mendapat petunjuk, dan barangslapa yang pada
saat malas Itu tldak sesual dengannya maka la telali blnasa).

اا
؛ 557

Dan jika engkau tertidur sehingga tidak mengerjakan wirid
yang engkau tetapkan untuk dirimu, maka sesungguhnya
(barangslapa yang tertidur sehingga tldak membaca
hizb nya, atau sebaglan darl hizb nya lalu la membacanya
antara sholat shubuh dan sholat dhuhur niscaya Alloh akan
menullsnya seolaholah dla membacanya pada malam
harl)558. lihatlah kemudahan yang Alloh berikan kepadamu.

;

ا
I

Namun demikan Oanganlah kalian berleblh-leblhan dalam
beragama, karena sesunggulinya orang-orang sebelum kalian Itu
blnasa karena berleblh-leblhan dalam beragama)558, dan mungkin
bersikap ekstrim dalam urusan agama itu lebih ringan daripada
bersikap ekstrim dalam urusan dunia, namun tetap saja semuanya
buruk.

Danseberapapunkemudianseberapapunengkautelahberamal,
maka janganlah kamu mengandalkan amalan, akan tetapi hanya

556 Muttafaq 'alaih.
557 Diriwayatkan oleh Al Baihaq؛. Dan Al Haitsami berkata: Hadlts jni para perowinya

adalah para perowi yang digunakan dalam kltab Ash Shohlh (Al Bukhori dan Muslim,
atau salah satunya), sebagaimana yang dinukil oleh Al Munawi. Dan dinyatakan
shohih oleh Al Albani.

558 Diriwayatkan oleh Muslim.
559 Diriwayatkan oleh An Nasa-i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim, dan

disetujui oleh Adz Dzahabi. Ibnu Taimiyah berkata, sebagaimana yang dinukil oleh
Al Munawi: Hadits ini sanadnya shohih sesuai dengan syarat Muslim.
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bersandarlah kamu kepada karunia Alloh, karena (seandainya ada
seseorang yangmenyungkurkan diri di atas wajahnya dalam rangka

taat kepada Alloh dari sejak dia lahir hingga dia mati karena tua,
pasti ia akan menganggap amalannya itu remeh pada harl kiamat
nanti, dan pasti ia sangat ingin untuk dapat kembali lagi ke dunia
agar dapat menambah pahala dan balasanjsso, karena Robb kitajika

berkehendak untuk menampakkan karunia-Nya kepadamu niscaya
Dia akan menciptakan amal sholih pada dirimu kemudian Alloh
jadikan kamu sebagai orangyangdisebut sebagai pelakunya.561

النارأوفيخاتمتھقعلملمتنبخلوفتجزلمهللاjpتتآلىوحذارآن
!لفالنیغغرالثھالوهللا:رجألقالإن)ف!األبرارمعالجنةبدخولھ

غفرتقدفإفي!؟لفالنألمبرالأنسیتأقالذيذاتن:هللاقال
.(بخواتيمهااألعمالإذما)ف؛(عملكوأحجلتلفالن

،هللاآیاتمناالنسالخومن،التفاقمننفسكعلىفحف
التابعینعلماءمنهللاوحمھ((نلیكةأبياابن)فھذا؛الخاتمةء

النفاقتجاف

وس
-سو

Iالغبيأصحابمنثالثينأدركت]:یقول
.[نفسھعل

نثئبیا:٠دعائھأكركان)الذيالرولوأسؤئھم؟الكیف
؛معصومرولوھو،(دینكعلىقلبيقئتالقلوب

شیئاًإیھمبزھقئكذتلقدینالنأنولوال):لھقیلوھوالذي
560 Al Mundziri berkata: Hadits !n؛ para perowinya adalah para perowj yang digunakan

dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah satunya). Sementara
Al Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath٢hobroni dalam
Al Mu'jam Al Kabir, dan para perowinya adalah para perowi yang digunakan dalam
kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim, atau salah satunya). Sedangkan Al Hafidh
mengatakan dalam Al Ishobah: Hadits ini sanadnya qowiy.

561 Dari Al Hikam Al١Atho-؛yah.
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.(قلیال

هللاإن):عینیكبصبحكعوالدنیویةاألخرویةكاھاأعمالكوفي
فلمھى)حدیثوتذكر،(یثبتھأنعمألأحدئمعملإذانحب

في،واألفعالاألقوالمنكثیرفيفسینفعك،(...یعملھافلمبحسنة

.والعملالعلم

وأحتنءكمأعماةأظؤلھثمخیازكم؟بحیاركمم۶أأال)
.(اًءماأل

.ةصؤیھاأخلفھالعملأحستىئوإ

ھوفما،(...صالةلھصلوماسناًستیتىلیصليالرجلإن)و

؟الغر
Dan hati-hatilah jangan sampai kamu bersumpah atas nama

Allohmemastikanorangyangtidakkamuketahuiakhirkehidupannya
akan kekal di neraka atau akan masuk surga bersama orang-orang
yang baik! Karena (sesungguhnya dahulu ada orang berkata:
Demi Alloh, Alloh tidak akan mengampuni si Fulan! talu Alloh
berfirman: Siapakafi Ofang ini yang bersumpah atas nama-Ku
baJiwa Aku tidak akan mengampuni si Fulan? Sunggufi Aku telafi
mengampuni si Fulan dan Aku telah mengfiapus amalmu)
karena (sesunggufinya amal itu tergantung pada akflirnya).

562

563

Maka khawatirkanlah dirimu dart sifat nifaq, dan dari tergelincir
dari ayat-ayat Alloh, serta dari akhir kehidupan yang buruk. Inilah
"Ibnu Abi Mulaikah" اف termasuk ulama tabl’in berkata: (Aku telah
bertemu dengan 30 sahabat NablIsemuanya khawatir kalau

562 Diriwayatkan oleh Muslim.
563 Diriwayatkan oleh Al Bukhori.
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564dirinya terjangkiti sifat munafik].

Bagaimana tidak? sedangkan suri tauladan mereka adalah
Rosul yang mana (doa yang paling sering diucapkannya adalah:
Wahal yang membolak-ballkkan hatl teguhkanlah hatlku dl atas

padahal beliau adalah Rosul yang ma'shum!565agama-Mu)

Dan beliau adalah orang yang dikatakan kepadanya: {dan
seandalnya tldak Kami teguhkan kamu sungguh hamplr saja
engkau sedlklt condong kepada mereka}566

Dan dalam segala perbuatanmu baik pada urusan akherat
maupun urusan dunia, jadikanlah pusat perhatianmu pada:
(Sesungguhnya Alloil clnta jika salah seorang kalian tu؛
mengamalkan suatu amalan ،a menekuninya)
hadits (Barangsiapa yang berkeinginan melakukan suatu
kebalkan lalu la belum mengamalkannya ...dst.)588, maka ia akan

567 dan ingatlah

564 Diriwayatkan oleh Al Bukhori secara mu'dllaq. Sllahkan lihat "Fathul Bari" untuk
mengetahui siapa yang menyambungkan riwayat tersebut.

565 Dlnyatakan hasan oleh At Tirmidzi dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.
566 Al Isro': 74
567 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam "Syu'abul Iman", dan Abu Ya'la. Al Haitsami

berkata: Hadits ini para perowinya tsiqoh selain si Fulan yang dinyatakan tsiqoh
orang Ibnu Hibban dan dinyatakan dlo'if oleh sekelompok ulama'.
Dan Al Albani menyatakannya sebagai hadits hasan, maksudnya adalah karena
syawahidnya.

568 Muttafaq 'alaih. Dan lafadz lengkapnya adalah:

یعملھافلمبحسنةخلمفمن؛ذلكبیقثموالسبئاتالحناتكتبتعالىلئھ١إن
تعالىهللاكتبھافعملھابھاخلمفإن،كاملةحسنةعندهتعالىهللاكتبھا
یصلھافلمبسیئةخلموإن،كثیرةأضعافإلىضعفسبعیاقةإلىحسناتعشرة
هللاكتبھا

عنده

،حدةواسیئةتعالىهللاكتبھافعملھابھاخلمفإن،كاملة حنھعنده

ھالكإالهللاعلىالیھبك و
Sesungguhnya Alloh ta'ala itu telah menulis terjadinya semua kebaikan dan
keburukan dan pahalanya masing-masing, kemudian menerangkannya. Bahwa
barangsiapa memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan namun dia tidak
Jadi melakukannya maka Alloh menulis di sisi-Nya satu kebaikan dengan
sempurna. Dan Jika ia memiliki keinginan untuk melakukannya lalu dia benar-
benar melakukannya maka Alloh menulis di sisi-Nya sepuluh kebaikan sampai
tu؛uh ratus kali lipat sampai berlipat-lipat banyak sekali. Dan ka؛3 ia memiliki
keinginan untuk melakukan keburukan namun dia tidak jadi melakukannya
maka Alloh menulis di sisi -Nya satu kebaikan dengan sempurna. Dan Jika
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membe٢imu manfaat dalam banyak perkataan dan perbuatan
dalam ilmu maupun amal.

(Maukah kalian aku befltahu slapa orang yang paling balk
dl antara kalian? Orang yang paling balk dl antara kalian adalah
orang yang paling panjang umurnya dan paling balk amalnya).589

Dan sesun^uhnya amalan yang paling baik itu adalah amalan
yang paling ikhlas dan benarl.570

Dan (sesungguhnya terkadang seseorang Itu melakukan
sliolat selama 60tahun namuntldak satu sholatpun yangdlterlma
...)571, lalu apa rahaslanya?

dia mem،'./ keinginan untuk melakukannya kemudian dia benar-benar
melakukannya maka Alloh ta'ala menulisnya satu keburukan. Sehingga tidak
ada yang binasa dengan ketetapan Alloh ini selain orang yang memang sangat
layak untuk binasa.

569 Diriwayatkan 0،eh 'Abdu bin Humaid dan A، Hakim sesuai dengan syarat Al Bukhori
dan Muslim, dan diseoakati oleh Adz Dzahabi.

570 Yang membenarkan ha! ini dalam Al Qur'an adalah ayat:

عمألأحسنأیفكملیئلوكم
.. untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. (Al Mulk : .رد

571 Diriwayatkan oleh Al Ashbahani dalam kitabnya At Targhib Wat Tarhib. Al Mundziri
berkata: Hadits ini sanadnya perlu dikaji ulang.
Sedangkan Al Albanni dan "'Allusy" berkata: Hadits ini sanadnya hasan.





---.لمصاً,
...اإلخالص

IKHIAS ...

،ا1٢ر٠ه-.لطما.
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".االخالص
IKHLAS . ..

الالذيالعملكذلك،الفئتالئبتمعھالماةالذيالرعد
منأكھزالعملسلأنیھثھمالصالحسلئناوكان،فیھإخالض

؟یتمقلفكیف،نعملفالنحنوأتا،نفسھالعمل

فإن؛(*الریا...األصغرالشرلذعلیكمأخافماأخوفإة)!نعم

أعونإفياللھم):یومكلفادعوكبارهصغارالشركمنابجاةأردث
.(أعلماللمارستغغرك،أعلموأنابكأشردأنبك

.(!قفارتعالىهللاإن)ف؛معھأشركتیتنریكیرككأنواحذر

مبيفیھأمھعمالعملتن):القدميالحدیثفيقالتراهأال
وذئاًذا،(وشزكھتركثھغیري

خالصاًكانماإالالعملمنقفیلالتعالىهللاإذ):فقالIرسولھ
؛؟(بثنیبھوجیھ١و

،!للثریكنكثرهفقلیثھ،لكبیقتعالىفإنھ؛لوجزعليجزاً:تقلفال

!حساباتكفأعذ،(طیباًإالققبلالطلبهللاإن)و



MANHAj HlDUP Syaikh Muhammad Wail Al Halwani

الناسسئعمن)ن؛القیامةیومالفضیحة
.(وصغرهوحئره،القیامةیومخلقھأساھعبھهللاسئعبعتلھ
واحن،هللاإلىتب

Gelegar petir yang tidak menurunkan air hujan itu tidak akan
dapat menumbuhkan re٢umputan, begitu juga dengan amal yang
tidak ada ikhlas di dalamnya. Dan para salafus sholih kita itu yang
lebih mereka fikirkan adalah bagaimana amal mereka itu diterima
daripada beramal itu sendiri. Sedangkan kita, sudah tidak beramal
lalu bagaimana akan diterima?

Ya! (Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada diri
maka jika engkau ingin

selamat dari syirik yang kecil maupun yang besar maka ucapkanlah
do’a setiap hari: (Ya Alloh, aku berllndung kepada-Mu dari
berbuat sylrlk kepada-Mu padahal aku mengetahulnya, dan aku
memohon ampun kepada-Mu dari perbuatan syirik yang tidak aku
ketahu؛).

kalian؟>11 itu adalah syirik kecil ... riya ? )

573

Dan berhati-hatilah jangan sampai engkau ditin^alkan oleh
Robb mu bersama yang engkau sekutukan Alloh dengannya. Karena
(sesungguhnya Alloh ta’ala Itu cemburu).؛

Apakah kamu tidak melihat bahwa Alloh telah berfirman dalam
sebuah hadits qudsi: (Barangsiapa melakukan sebuali amalan

572 Al Mundziri berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad jayyid.
Sedangkan A؛ Haitsami berkata: Hadits ini para perowinya adalah para perowi yang
dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim atau salah satunya). Dan
hadits ini dinyatakan shohih oleh Al Albani.

573 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobroni dengan lafzadz:
i أذغبغفعلقھإذاشيء،}وعأدللق،النملذبیبمنأخنىفییكمالغرد...

...یومكل/مرات٣اتقولھا...،ةاًارهالشركصفانعنك
... syirik pada diri kalian itu lebih samar daripada langkah semut. Dan aku akan
menunjukkan kalian kepada sesuatu yang apabila kalian kerjakan akan dapat
mengusir syirik baik yang kecil maupun yang besar, ... kamu ucapkan / tiga
kali/seteiap hari ...
Dan dinyatakan shohih oleh Al Albani dengan tanpa menyebutkan hari dan
jumlahnya.

574 Muttafaq 'alaih.
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yang dl dalamnva dla menvekutukan Aku bersama selaln-Ku
nlscaya Aku akan menlnggalkannya bersama sekutunya)575. Dan
Rosul kitaItelah mengabarkan kepada kita dalam sabdanya:
(Sesungguhnya Alloh ta’ala Itu tldak menerlma suatu amalan
kecuall yang murni dan yang dl.akukan dalam rangka mencarl
waJah-Nya).576

Maka jangan kamu katakan: Sebagian untukku dan sebagian
untuk Alloh. Karena sesungguhnya Alloh ta’ala telah menerangkan
kepadamu bahwa yang sedikitnya maupun yang banyaknya adalah
buat sekutunyais؟ Dan (sesungguhnya Alloh Itu balk dan tldak
menerlma kecuali yang balk),
pandangmu!

؛
ا

578 Maka periksalah ulang cara

Bertaubatlah kepada Alloh,dantakutlah engkau pembongkaran
kedok pada hari kiamat nanti, karena (barangslapa yang
memperdengarkan amalnya kepada manusla nlscaya Alloh akan
memperdengarkannya ke pendengaran seluruh makhluk-Nya
pada harl kiamat nanti, lalu Alloh akan m'enghlnakannya dan
merendahkannya).579

575 Diriwayatkan oleh Muslim.
575 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An Nasa-i dengan sanad jayyid sebagaimana yang

dikatakan oleh Al Mundziri dan Ibnu Hajar. Dan dinyatakan hasan oleh Al Alban؛.
577 Mengisyaratkan kepada hadits yang berbunyi:

غيعنھأنابيأشركالذيلشربحكھثیره^قلیلھعتلھفإنشیئاًبيأشركمن...
... barang siapa menyekutukan Aku dengan sesuatu, maka semua amalannya
baik yang sedikit maupun yang banyak adalah untuk sesuatu yang dia sekutukan
dengan-Ku itu dan Aku tidak memerlukannya.
Al Mundziri dan Al Haitsami berkata: Hadits ini para perowinya tsiqoh selain
Syahr, dia ini dianggap tsiqoh oleh Ahmad dan dianggap dlo'if oleh yang
lainnya.
Sementara AtTahanawi mentahqiq dalam Qowa'idu Fi 'Ulumil Hadits bahwasanya

-dia itu hasanul hadits. Dan hadits ini dinyatakan dlo'if oleh Al Albani.
578 Diriwayatkan oleh Muslim.
579 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnul Mubarok dalam kitab Az Zuhd, dan sanadnya

yang pertama sesuai dengan syarat Al Bukhori dan Muslim. Al Mundziri dan Al
Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroni dengan sejumlah sanad
yang mana salah satunya shohih. Di dalam hadits tersebut disebutkan bahwa kedua
mata Ibnu 'Umar mengalirkan air mata tatkala mendengar hal ini dari 'Abdulloh bin
'Amr. Silahkan lihat kembali An Nihayah untuk mengenatui analisa tentang riwayat
"سامع" secara marfu'/ sebagai pengganti ."اسامع" Dengan catatan bahwasanya dari
semua riwayat itu tidak ada yang menyebutkan مسامع" ", mungkin ini adalah tash-hif.
Silahkan diedit.
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قعرفأنوإنما،العملعنتنقطعأناإلخالصلیس!انتبھولئن
.لھإالالعملتصرففال،قدزهتعالىل

أرعفللمراتي،كالجلزةالخنزةفيتسونأناإلخالصوعالمة
ویزید،الخاسفيكانإذاویئقظ،ودهكانإذایئسل:عالمات

أخإشلذا؛علیھبانىلمإذامنھوینعص،علیھابيإذاالعملفي
،السھرقیامھمنحئلھقائمرب)ف؛القلیلالعمتيیئفكدیتك

.(والعطشالجئصیامھمنحئلھصائموزت

،غینإذالمدعؤأفادإنتنزعجالأنالدعوةفياإلخالصوضابط

قعدرإنالصادقةالیةعلالئعؤلألن؛!!!((األجرفاتني)):تقلوال
سئثوإن،!عملھمنلھخیراًالمرعنیةCoاكاولربما،الفعل

ألربعةالدنیاإذما)ف؛بصلھیبلغھالمابنیتھالمرءسلغقد:قفل
فیھویصل،ربھفیھیتفيفھووعلماًماألهللارزقھعبد:نعر

هللارزقھوعبن،المنازلبأفضلفھذا،حقاًفیھلویعملبحمھ
ماألليلوأن:یقولالیةفھوصادلى،ماألیرزفھولم،علماًتعالى

هللارزقھوعبن،سلءفاجفجما،بنیتھفھو،فالنبعمللعبلث
،ربھفیھیتفيال،بغیرعلممالھفيخبطعلماًیرزفھولمماأل

،المنازلبأخببفھذاحقاًفیھلیعملوال،زلجتھفیھیصلوال

قعیلثماألليلوأئ:فھویقول،علماًوالماألالثھیرزقھلموعبد
.(سواءفوزرھما،فھوبنیتھ،فاللبعتلفیھ
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:الحدیثینبھذینرأیكھات

أعین،}صالقھقعدداباسیراهالقثلؤعآحیثالرجلصالة)~
!!(وعشرینخمسااباس

كفضلاباسیراهحیثصالتھعلىبیتھفيالرجلصالةفضل)-
.(بافلة١المكتوبةس

تنثمأنعزمثوھل؟الظھورالظھوریقصمحثأناتتنعثفھل
!؟استطعثماعملكصالح

،(شكوةوالجزاءمنھكمئربدال)ھنامبدودلیئنإذأ

وھو-قزبك،

،الشكوراًعباديمنلیل^)تعالىنفسھعنأخبرنا-المحسن

.الشاكرینمنفطنإلیكأخسنإنولطن

.((الئفبصاحبمعاجعلنياللثلم)):المسلمالقائدذاكوتذحمزدعاء

حداإحسانك،>الشكرتنتظروال من

Akan tetapj waspadalah! Ikhlas itubukan dengan menghentikan
amal sholih, akan tetapi ikhlas itu adalah hendaknya engkau
memahami dan menempatkan kedudukan Alloh, sehingga engkau
tidak memiliki tujuan dalam beramal kecuali Alloh.

Dan tanda keikhlasan itu adalah ketika engkau sendirian sama
dengan ketika engkau dilihat banyak orang. Karena orang yang riya’
itu memiliki empat tanda: dia malas ketika sendirian, rajin ketika
bersama orang, menambah amalanjika dipuji, dan menguranginya
jika tidak dipuji. Oleh karena itu murnikanlah imanmu niscaya amal
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580 Karena (betapa banyakyang sedikit itu akan cukup bagimu.
orang yang berdlrl sholat malam namun yang la dapat darl sholat
malamnya Itu lianya begadang, dan betapa banyak orang yang
berpuasa namun yang la dapatkan darl puasanya Itu hanya lapar

581dan haus).

Dan patokan ikhlas dalam berdakwah itu adalah engkau tidak
risau jika orang yang kamu dakwahi itu diajarj oleh orang lain. Dan
jangan kamu beralasan: "Aku kehilangan pahala"!!! karena yang
dilihat itu adalah niat yang tulus ketika tidak mampu berbuat.
Dan terkadang bisa jadi niat seseorang itu lebih baik daripada
ama!annya!582 Atau jika mau katakanlah: Terkadang seseorang itu
dapat mencapai suatu derajat karena niatnya padahal derajat itu
tidak dapat dia capai dengan amalannya. Karena (sesungguhnya
dunla Itu dlhunl oleh empat macam orang: Seorang liamba yang
dlkarunlal Alloh liarta dan llmu lalu la gunakan untuk bertakwa
kepada Robbnya, menyambung liubungan kekerabatan dan
menunalkan hak Alloh padanya. Maka orang yang semacam Ini
adalah orang yang kedudukannya paling utama. Dan seorang
liamba yangdlkarunial Allolita’ala llmu dantldakdlkarunlal liarta,

namun dengan niat vang tulus dia mengatakan: Seandalnya aku
memlliki liarta past! aku akan melakukan apa yang dilakukan si
Fulan Itu. Maka orang Ini kedudukannya sesual dengan niatnya,
sehingga pahala keduanva sama. Dan seorang hamba yang
dlkarunlal Alloli harta dan tidak dlkarunlal ilmu, la menggunakan

580 Hadits ini disabdakan Nabi٠kepada Mu'adz ketika ia meminta wasiat kepada
Nab؛. Hadits ini dinyatakan shohih oleh Al Hakim namun Adz Dzahabi tidak
mengomentarinya. Akan tetapi Adz Dzahabi dan Al 'Iroqi mengomentari bahwa
sanandnya terputus. Dan hadits ini dinyatakan dlo'if oleh Al Albani.

581 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobroni. Al 'Iroqi berkata: Hadits ini sanadnya
hasan. Sedangkan Al Haitsami berkata : Hadits ini para perowinya muwatsaq.

582 Mengisyaratkan kepada sebuah hadits dlo'ifyang berbunyi:

عملھضحیراآلمننیة
Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya.
Hadits ini meskipun memiliki banyak jaiur periwayatan yang dapat menutupi
ketfO'/fannya, namun orang yang menganggapnya hasan juga terlalu longgar.
Demikian yang dikatakan oleh Al Munawi dalam Syarhul Jam؛'. Dan hadits ini artinya
adalah bahwa amalan itu terkadang dirasuki riya', tidak sebagaimana niat.
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hartanya secara serampangan tanpa landasan !Imu, tldak la
gunakan untuk bertakwa kepada Robbnya, tldak pula untuk
menyambung hubungan kekerabatan dan Juga tldak menunalkan
hak Alloh padanya. Maka orang Ini berada pada kedudukan yang
paling buruk. Dan seorang hamba yang tldak dlkarunlal Alloh
harta maupun llmu, namun la berkata: Seandalnya aku memlllkl
harta nlscaya aku akan melakukan apa yang dllakukan si Fulan.
Maka orang ini kedudukannva sesual dengan nlatnva. sehlngga

dosa keduanva sama١.

'

583

Coba berikan pendapatmu mengenai dua hadits ini:

— (Sholat sunnahnya seseorang yang tldak dlllhat manusla
Itu setara dengan sholatnya yang dlllhat manusla sebanyak 25
kall)584!!

— (Keutamaan sholat seseorang dl rumahnya dlbandlngkan
slrolatnya yang dlllhat manusla Itu seperti keutamaan sholat
wajib dlbandlngkan sliolat nafllah).585

Apakah kamu jadi percaya bahwa cinta ketenaran itu dapat
mematahkan tulang punggung? dan apakah kamu iadi bertekad
untuk sebisa mungkin menutup amal sholihmu?!

Jika begitu maka hendaknya yang menjadi prinsipmu di sini
adaiah {Kami tldak menglnglnkan darl kalian balasan maupun
ucapan terlma kaslh} 586. Maka janganlah kamu menunggu ucapan

583 Diriwayatkan oleh Ahmad dan At Tlrmidzi. Dan hadits ini shohih.
584 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan dinyatakan shohih oleh Al Albani dalam Shohih Al

Jam؛',
585 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni. Hadits ini di dalam sanadnya terdapat seseorang

yang dinyatakan اى0'بملم oleh Ibnu Main dan yang lainnya, namun dinyatakan tsiqoh
oleh Ahmad sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Sedangkan menurut
riwayat Al Baihaqi lafadznya:

الطوععلىالغریضةكفضل...
... sebagaimana keutamaan sholat faridloh dibandingkan sholat tathowwu'

Dan Al Mundziri berkata: Hadits ini sanadnya Jayyid insyaalioh. Dan hadits ini
dinyatakan hasan oleh Al Albani.

586 Al Insan: 9
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terima kasih atas kebaikanmu kepada seseorang, ka٢ena Robb mu
-padahal Dia Yang Maha Berbuat balk — memberitahukan tentang
diri-Nya sendih kepada kita،Dan sedikit sekall darl hambaKu yang
bersyukur}587. Akan tetapi jjka ada yang berbuat baik kepadamu
maka jadilah orang yang berterima kasih.

Dan ingatiah do'a yang selalu dipanjatkan oleh seorang
komandan muslim: “Ya Alloh jadikanlah aku bersama orang yang

»588menerobos celah benteng itu.

587 Saba': 13
588 Kisah in؛ disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dalam 'Uyunul Akhbar sebagai berikut:

Dahulu Maslamah bin 'Abdul Malik mengepung sebuah benteng yang ada celahnya
— maksudnya ada lubang di temboknya --- maka ia menawarkan kepada semua
pasukan siapa yang mau menerobos masuk ke dalamnya. Namun tak seorangpun
yang mau.

Tambahan editor: Di sin؛ ada kisah yang terputus sebagaimana yang tercantum
dalam 'Uyunul Akhbar 1172/, sebagai berikut:

... kemudian muncullah seseorang dari tengah-tengah pasukan lalu Alloh berikan
kemenangan kepada mereka melalaui orang tersebut. Maka Maslamahpun
berseru: Mana orang yang menerobos celah tembok itu? Namun tidak
seorangpun yang datang. Maka Maslamahpun berseru kembali: Sungguh aku
telah memerintahkan seorang penjaga pintu untuk membawanya masuk saat
orang itu datang, maka saya telah tetapkan bahwa orang itu harus datang.

Lalu datanglah seseorang menemui penjaga tersebut. Ia mengatakan:
Mintakan ijin saya untuk bertemu amir! Penjaga itu bertanya: Apakah kamu
orang yang menerobos celah itu? Orang itu menjawab: Saya akan kasih tahu
kalian. Maka penjaga itu menemui pimpinan pasukan tadi dan memintakan
ijin untuknya. Sang amirpun mengijinkannya. Lalu orang tersebut mengatakan
kepada Maslamah. Sesungguhnya orang yang menerobos celah itu meminta
tiga syarat!! (1) Jangan menulis namanya dalam surat yang dikirim kepada
Kholifah, (2) jangan memerintahkan untuk memberinya sesuatu apapun,
(3) jangan bertanya kepadanya dari kabilah mana dia berasal. Maslamahpun
menjawab: Saya sepakat. Maka orang itupun menjawab: Sayalah orangnya! ؟ !
Maka setelah itu Maslamah setiap selesai sholat pasti berdo'a: Ya Alloh
jadikanlah saya bersama orang yang menerobos celah itu!!



...الضوب

BENAR ...

-.لعب.
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...الضوإب
BENAR ...

بعديعنھاینیعال،كنھارھانیثھا،البیضاءمثل،>ننكثكمنئد)

ھذهآخزتصلحولن،(وأصحابيعلیھأناما)طریؤإنھا،(ھالكإال

.أولھابھصلحبماإالاألمة

،الجنةإلىقادهأمامھلجعئھتن...نئششافعالقرآن)ف

مثزهللارسون۶ماإئ)و،(النارإلىساقھظھردحثفلجثثھ
الطبیك:اثنینتخالففالحقاًالنجاةأردثفإن؛(هللاحزمما

الطبیبویئلم،ینصحكحینالثجزفيوالحكیلم،یعالجك

طائرمنوما1هللارسولتزكنا]فلقد!٠رسولنااتخكیم

یفيوما،علماًمنھینكزناوھوإالالھواءفيجناحیھیعلب
:لناوقال،[لھكمبینوقدإالالنارمنویباعدالجئؤمنیثئب

ثيءولیس،بھأمرلئمقدإالالجنةإلىیقؤؤئمشيءلیسإنھ)
.(...،عنھنھبكمالنارإالإلىیفزیحكم
هللاغبونكنتمإن:قل):٠رسولھاتباعهللاحفوعالماً
؛الباطنوفيالظاھرفيیھونواالتباع،[هللامحببكمفابعوفي
.جارحیةظاھریاًأوقلبیاًباطنیاًاألعمالألن

وس

حین

;سبىو

؛
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أجمعفقد،هللارحمھالتلحاوياإلمامبعقیدةفعلیكالقلبیةفاما
اآلفاتمنقلیكلنخلیةواسع،والجماعةالسنةأھلعلیھاواجتمع
,((...،حقد،حسد))أسلفناھاالني

وأعالھاكایھماوالظاھزالقلكقشملفالتقوىحیة١الجأھا
ثبلعكذا^،یغصلمممائب١واآلدلئن١ووجوهالنوافلثم،الورع
.الجنانوأحلىأعلى

زوا

((والرھیبوأالرغیب،غنويللكافر((الصحابةاحیاةدواستعن

تعالىالدكحمھما٦ري.للغن

gguh sku telah roeningglan kalian di atas aja٢an؛r؛Si)
dakadaorangyang؛yangpul, rr5 a!nyasepertisiangnya, t

menyimpang؛nasa)؟؟3. darlnya setelahku kecuali ia akan b
Ajaran itu adalah ajaran (yangaku dan parasahabatku berada

an generasi akhir (.)mat ini tidak akan menjadi؛.t.atasnya)53؛٥d
baik kecuali dengan apa-apa yang menjadikan generasi awal

;53.umat ini baik

Karena (Ai Qur'an itu adalah pemberi syafa'at yang
tiikabuikan syafa'atnya... barangsiapa menjadikan Ai
Qur'an di depannya niscaya akan menuntunnya ke surga
dan barangsiapa menjadikan Ai Qur’an di beiakan٥
punggungnya niscaya akan menggiringnya ke neraka).592

589 Diriwayatkan oleh Ahmad, A! Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Abi 'Ashim dengan sanad
jayyid. Dan hadits ini dinyatakan shohih oleh AI Albani.

590 Hadits ini hasan karena syawahidnya.
591 Ada perkataan Ali u- yang mirip dengan ini, sebagaimana yang disebutkan dalam

Tarikh Ath Thobari dan "Muwadlihu Auhamil Jam'؛ Wat Tafriq" karang،. : ' AI Khothib
At Baghdadi.

592 Hadits yang mirip ini yang diriwayatkan oleh AI Bazz.'." dikomen
Haitsami: Hadits ini para perowinya tsiqoh. Sedangkan AI Mundziri berkata: ijadits

ini sanadnya yang marfu' jayyid. Sedangkan AI Albani berkata dalam mengomentari
lafadz ini: Hadits ini diriwayatkan oleh AI Baihagi, sanadnya jayyid dan para

e٢ONN<؟ \١٢Na tsiqoh.

oleh AI
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Dan (sesungguhnya apa yang dlharamkan Rosululloh Itu
sama dengan apa yang dlharamkan Alloh)593. Maka jika
kamu benar-benar ingin selamatjanganlah kamu menyelisihi
dua macam orang: dokter ketika mengobatimu dan orang
bijak yang berpengalaman ketika menasehatimu. Dan sebaik-
baik dokter yang bijak itu adalah Rosul kita٠! Karena
sungguh [RosulullohImeninggalkan kita sementara tidak
ada seekor burungpun yang mengepakkan sayapnya di udara
kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya kepada kita, dan
tidak ada yang tersisa sedikitpun dari apa yang mendekatkan
kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali beliau
telah menjelaskannya kepada kalian],
bersabda kepada kita: (Sesungguhnya tidak ada sesuatupun
yang mendekatkan kalian kepada surga kecuali aku telah
perlntahkan kepada kalian dan tidak ada sesuatupun
yang mendekatkan dlrl kalian ke neraka kecuali aku telah
melarang kalian darlnya).

594 Dan beliau telah

595

Dan tanda dari cinta kepada Alloh itu adalah mengikuti Rosul-
Nyai{Katakanlah: Jlka kalian benar-benar menclntal Allof,
maka Iktutllah aku nlscaya Alloh akan menclntal kallanjse. Dan
mengikuti itu diwujudkan secara dhohir maupun bathin, karena

593 Diriwayatkan 0!eh Ahmad dan Abu Dawud, dan in؛ adalah hadits shohih.
594 Ath Thobron؛ meriwayatkan hadits yang mirip dengan ini, dan dikomentari oleh

Al Haitsami: Hadits ini para perowinya adalah para perowi yang dipakai dalam
kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim atau salah satunya). Sedangkan Al Albani
berkata: Hadits ini memifiki syahid yang diriwayatkan oleh Asy Syafi'i dan Ibnu
Khuzaimah, dan hadits ini mursal hasan .

نھاكممماشیئأتركتوما،بھأمرثئمقدإالبھهللاأممكممماشیئاًكث
عنھنھیفكمقدإالعنھ

ما

Tidaklah aku tinggalkan sesuatupun yang Alloh perintahkan kepada kalian
kecuali telah aku perintahkan kepada kalian. Dan tidaklah aku tinggalkan
sesuatupun yang Alloh larang kalian mengerjakannya kecuali telah aku larang
kalian.

595 Hadits ini dicantumkan oleh Ad Daroguthni dalam kitabnya Al 'Hal Al Waridah Fil
Ahaditsin Nabawiyah, dan di dalamnya ada seorang rcwi yang tidak dikenal oleh
Al Mundziri maupun Al Haitsami. Sedangkan Al Albani berkata: Hadits ini minimal
hasan.

596 Ali 'Imron: 31
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amalan itu ada yang bersifat bathin dalam hati atau ada juga yang
bersifat dhohir nada anggota badan.

Adapun mengenai amalan-amalan hati maka silahkan kamu
pelajari kttab aqidah karangan Imam Ath Thohawi karena Ahlus
Sunnafi sudah bersepakat atas kitab tersebut. Dan berusahalah
memberslhkan hatimu dari bencana-bencana yangtelah kita bahas
di depan "iri, dendam, ...”

Dan adapun amalan-amalan anggota badan. ini termasuk
kategori akwa karena takwa itu mencakup amalan hati dan amalan
an^ota badan yang dhohir di mana yang paling tin^! adalah sikap
wara’, kemudian amalan-amalan sunnah, semua amal kebaikan,
dan adab-adab yang tidak diwajibkan. Dengan mengamalkan semua
ini engkau dapat mencapai surga yang paling tinggi dan yang paling
manis.

Dan untuk membantumu dalam hal ini silahkan baca kitab
“Hayatush Shohabah” karangan Al Kandihlawi, dan juga kitab At
Targhib Wat Tarhib karangan Imam Al Mundziri rohimahumalloh
ta'a'a.
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...التقوى
TAKWA ...

!!,!إلیكالنادسأھونقئوسفالعليكاللھنقللمعاكانإذا
خیشوأنأحؤفال)،(اباسمنمنھیستحیاأنأحؤهللا)ألن
.)مؤمنینكنتمإن

!؟كبیراًوأجراً؛مفغرقنالأننمشأال

أبخفما،كبیللھآلجرمفغرةلھمبالغیبربھمتجشونالذینإن)
.نخلمماوذغ،افعل

جبالأمثاليبأعماليالقیامةیومیأتونأمنيمنأقواماًألغثس)
صئھم):هللارسولیاقیل،(منثوراًھباجهللافیجعلھا،بیفاجنھاقة
نھكمإخلإنھمأتا:قال!نعلمالونحن،منھمنكونال؛بانحئھم،لغا

إذامأقلولكتھم،تأخذونكمااللیلمنویأخذون،حئننئمومن

والیسخفون،اباسمنیسخفون)،(ائقھكوھاهللابحارمغئوإ
.(تعملونكنتممائسئیخكناإنا)....(وجومعھمهللامن

وقحكغیك،عنكغرقثإذائقؤبھاأنكعؤالطاعةمنوقئغیك
قئغیك؛إلیكلستإذامنھاتخجلأنكالمعصیةق؛من

أنقئغیك،والحرمانالقلقنارالمعصیةومن،االطمئنانالقوى

.بشارة/٧٢/ببثرالمتضریناكتاب

٥

ض
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إذا):المعیارھذاجذبإذاً؟إیانكمقدانقفرنىأنیھثكأال
قتكذربعنفھل،(مؤمنفأنتسیئثكواءتك،حسنتكسؤتك
؟!وغبیدزیدفتاويلھاتتلتعشأمالمعصیة

غبھلكقسواھر،فابغھنئدهلكبینأمذ:ثالثةفاألمور
.عالمھإلىقردهفیھوأمذاخئإف،فاجقبره

،منھجدوىالمظاھرفالوتزویق،العیوببتغطیةاألمورعالحأتا
قیمةفا،الكریھة.الحقیقةمزقيثولناكیحلھذاززاجؤف

!؟التظهرالخلويتئمخذهذز

صافیاًأبیشالماءلونكانوإنقئئدرطعتھالماءتذأنألم
Jjka Alloh itu mengawasi dirimu maka jangan sampaj Allah

itu menjadl hal paling engkau sepelekan dari semua yang
mellhatmu!!!

Karena (sesungguhnya Alloh Itu yangpalingberhak untuk klta
{karena Alloh lah yang paling berhak537maludarlpada manusla),

kalian takutl jlka kalian benar-benar berlman}538. Tidakkah engkau
ingin mendapat pengampunan dan pahala yang besar?!

{Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Robb mereka
pada saat tldak ada yang mellhat mereka nlscaya mereka akan
mendapatkan ampunan dan pahala yang besar}533, maka apa
saja yang diperbolehkan kerjakanlah, dan apa saja yang tidak
diperbolehkan tinggalkanlah.

597 Dlriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hakim, dan Al Hakim menyatakannya sebagai hadits
shohih dan disetujul oleh Adz Dzahabl. Juga djriwayatkan oleh Al Arba'ah (Abu Dawud,
An Nasa-؛, At Tlrmldzl dan Ibnu Majah). Djnyatakan hasan oleh At Tirmidzi. Sedangkan '
Al Bukhorl merlwayatkannya secara mu'allaq dengan ungkapan jazm. Sedangkan Al
Hafidh menyebutkan bahwa hadits Ini sanadnya shohih sampal "Bahz".

598 AtTaubah: 13
599 Al Mulk: 12
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(Aku benar-benar mengetahui beberapa golongan manusia
dar! umatku yang mereka !tu datang pada hari kiamat dengan
membawaamalanamalanyangputlhsepertlpegununganTIhamah,
lalu Alloh menjadikannya seperti debu yang berterbangan), lalu
ada yang bertanya: Wahai Rosululloh: (sebutkanlah clrl-cirl mereka
kepada kam!, gambarkanlah mereka kepada kam!agar kamJtldak
menjadi golongan mereka sementara kaml tldak mengetahui!
Beliau bersabda: Sesungguhnya mereka Itu adalali saudara-

saudara kalian darl kerabat kalian, mereka menghablskan
waktu malam mereka sebagaimana kalian mengliabiskan waktu
malam kalian akan tetapl mereka Itu adalali orang-orang yang
apablla sendlrlan dengan apa-apa yang dlliaramkan Alloli mereka

{mereka bersembunyi darl manusia dan tldak

؛
:

600melanggarnya)
,601

... {Sesungguhnya daliulu Kami memerlntahkan kepada para
Malalkat untuk mencatat apa yang telali kalian perbuat}®°2.

Dan cukuplah sebagai sebuah kemuliaan bagimu dari
ketaatanmu kepada Alloh bahwa engkau merasa gemblra ketika
diketahui bahwa ketaatan Itu kamu kerjakan. Dan cukuplah sebagai
sebuah kehinaan bagimu dari kemaksiatan bahwa engkau malu
ketika kemaksiatan itu dikatakan telah kamu lakukan.Dan cukuplah
bagimu dari ketakwaan itu engkau mendapatkan rasa tenteram, dan
dari kemaksiatan itu engkau merasa gelisah dan gagal. Cukuplah
bagimu bahwa kitab Robb kita itu memberikan kabargembira buat
orang-orang yang bertakwa sebanyak 27 macam kabar gembira.603

600 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Mundziri berkata: Hadits ini para perowinya tsiqoh.
Sedangkan Af Bushoirj berkata: Hadits ini sanadnya shohih dan para perowinya
tsiqoh. Dan hadits ini dinyatakan shohih oleh Al Albani.

601 An Nisa': 108
602 Al Jatsiyah: 29
603 Misalnya:

ذرأ-ومنیقئاللھیجعقلھمنأمز
Dan barangsiapa bertakwa kepada Alloh niscaya Alloh jadikan urusannya
mudah. (Ath Tholaq: 4)

تجئببالطمنوببررعھ،ھزجالھیجعلهللایتقومن
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Tidakkah engkau ingin mengetahui kadar keimananmu?
Kalau begitu cobalah tolok ukur berikut ini: (kalau kebaikanmu tu؛
membuat kamu senang dan perbuatan burukmu tu؛ membuat
kamu susah maka kamu adalah orang mukm؛n).5a Maka apakah
setelah kamu beruat maksiat kamu merasa sedih ataukah kamu
malah menca٢!-ca٢i fatwa pembenaran dari si Zaid dan si Ubaid!?

Karena masalah itu ada tiga macam: masalah yang jelas
kebenarannya bagimu maka ikutilah, masalah yangjelas keburukan-

nya bagimu maka jauhilah, dan masalah yang diperselisihkan maka
kembalikanlah kepada orang yang memahaminya.605

Adapun menyelesaikan perkara dengan menutupi-nutupi
keburukan dan memoles tampilan, maka hal itu tidak akan
berguna. Karena banyaknya peminat bagi sesuatu yang palsu itu
tidak akan pernah dapat merubah kebusukan hakikatnya yang
tidak menyenangkan. Karena apalah nilainya sebuah penampilan
yang manis kalau hakikatnya adalah orang yang paflit?!

Tidakkah kamu melihat bahwa rasa itu merusak kualitas air ...

Meskipun warnanya putih danjernih ...

Dan barangsiapa bertakwa kepada Alloh niscaya Alloh buatkan baginya jalan
keluar, dan meberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka ( Ath
Tholaq: 2-3).

نغتدرمليكعندصنقتقعدفي،وقفرجناتفيالمتقینإن
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman
dan sungai-sungai, dalam sebuah majlis kebenaran di sisi Yang Maharaja dan
Mahakuasa. (A! Qomar: 54-55).

604 Hadits ini dinyatakan shohih oleh A! Hakim dan disetujui oieh Adz Dzahabi. Juga
dinyatakan shohih oleh Al 'Iroqi di dalam Amalinya (Al Mustakhroj 'Alai Mustadrok
Lil Hakim).

605 Ini adalah perkataan Nabi 'Isa1، yang diriwayatkan oleh Ath PhobToni
dengan sanad la ba'sa bihi sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mundziri, dan
para perowinya muwatsaq sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Juga
dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al Haitami Al Makki dalam Az Zawajir 'An Iqtirofil
Kaba-ir dengan mengatakan: Dan telah diriwayatkan secara shohih ٠٠, kemudian
ia menyebutkan riwayat tersebut. Dan yang dia lakukan ini adalah aneh! Namun
cukuplah status riwayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mundziri. Bahkan
Al Albani berkata: Riwayat ini dlo'ifjiddani Sedangkan Az Zuhairi berkata: Di dalam
sanadnya terdapat rowi yang matruk.
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ءبثيأللمفتن،عنھاهللانىالنيالقاذوراتھذهفاجتنبو)أال

.(المجاھرینإالمعاقأمنيكل)ألن؛(قئسبرصئرهللامنھا

سیؤوناإلثمیطببونالذینإنیئیلاإلثمظاھر'ودروا)
محصاتتكلفإنما؛الذنوبوخزتإیاكم)و،{یئثرفونكانوإبما

جعواحقبعودذاوجاء،بعودذافجاء،واؤبطننزلوإ؛كقواالذنوب
صاحبھابھااخذمتىالذنوبمحئراتوإن،حبزھمبھالصجواما

.[كثیراًلغملثغرالبھائمإلىتأتونمالئمعفرلو]و،(قغیكھ

بالحسنةلیعملالرجلإن]:نجذرناIاألنصاريأیوبأبوھذا

الرجلوإن،بھأحاطتوقدهللافیلق،المحقراتوینسىبھاویثق
.[آمناًهللایلنىحتىئئعقاًمنھایزالفال؛السیئةلیعمل

أعینئمفيأذقأعمااليكعملونزإنعكم:وانكردائماًقودأنس
.[الثؤیقاتضIالتبيعھدعلىتتثذھاكناإن،السعرمن

صغیرھاالذنوبخل

اًزفوقكمتاشوصغ
؛صغیرتخفرنال

الثئذاكنكبیرھا

یرىلحذرماالشلفض
الخصامنالجبالإن

،(نزفيوالمرج،تزنیانوالذجالن،تزنیانولیدان،تزنیانالعیذان)ف

!؟نصيبھذامنلكھل؛فانظر

ا

Aduhai (oleh karena itu jauhilah perkara-perkara yang kotor
yangdilarang Alloh. Namun barangsiapa melakukan sebagiannya
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605hendaknya dia menutuplnya dengan tutup Alloh)
sesun^uhnya (semua umatku Itu dlmaafkan kecuali orang yang
terangterangan).

{Dantlnggalkanlahperbuatandosayangnampakmaupun
yang tersembunvi. sesungguhnya orangorang yang berbuat
dosa tu؛ akan mendapat balasan atas apa yang mereka
lakukanjos. (Janganlah kalian melakukan dosa-dosa yang
dlanggap emeh. Karena perumpamaan orang-orang yang
melakukan perbuatan dosa yangdlanggap emeh Itu seperti
sekelompok orang yang slnggali dl suatu lembah, lalu satu
orang yang Ini datang membawa sepotong kayu bakar dan
satu orang yang Itu datang lag؛ membawa sepotong kayu
bakar sampal terkukpul kayu bakar yang blsa dlgunakan
untuk memasak rotl mereka, dan sesungguhnya dosa-dosa
kecll Itu apablla pelakunya dlslksa karenanya tentu dosa-
dosa kecll Itu dapat memblnasakannyajog [dan seandainya
perbutan kalian terhadap blnatang itu diampuni nlscaya telah
banyak dosa kalian yang diampuni].

karena

607

610

606 Diriwayatkan oleh Al Hakim. Al 'Iroqi berkata: Hadits ini sanadnya hasart . Demikian
juga yang dikatakan oleh Al Albani, namun di tempat lainnya lagi ia menyatakan
hadits ini shohih.

607 Muttafaq 'alaih. Al Hafidh berkata : Demikianlah bunyi lafadz yang diriwayatkan
oleh mayoritas. Demikian Juga menurut riwayat Muslim, Mustakhroj Al Isma'ili dan
Mustakhroj Abi Nu'aim, yakni dengan bacaan manshub. Adapun dalam riwayat An
Nasafi berbunyi ( الجاھرونإه ), yakni dengan bacaan marfu', dan atas dasar riwayat
inilah Ibnu Bathol dan Ibnut Tin mensyarah hadits ini. Dan Ibnut Tin berkata:
Demikianlah bacaan yang terdapat dalam riwayat, namun yang benar menurut
kelompok Bashroh adalah manshub, sementara kelompok Kufah memperbolehkan
bacaan mafru' dalam al istitsna' al munqothi'. Demikian yang dia katakan.
Sedangkan Ibnu Malik berkata: (إه) yang seperti ini artinya adalah .(لكن) Dan atas
dasar inilah mereka meriwayatkan bacaan Ibnu Katsir dan Abu 'Amr pada ayat: ذه)

انھكإهاخدمتمینقعث } — mayoritas ulama' qiro'ah membaca (امراتك) secara manshub,
sementara Ibnu Katsir dan Abu 'Amr membacanya marfu' --- yang artinya adalah
( نجسعافااغبؤمإئذ},(امراتكلكن }. — artinya: Dan janganlah ada seorangpun di antara
kalian yang menoleh. Akan tetapi istrimu, sesungguhnya dia bakal tertimpa apa
yang menimpa mereka. Hud: 81 ---. Demikian pula makna hadits ini: ... akan tetapi
orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan mereka itu tidaklah
dimaafkan. Maka (الجاھرون) itu mubtacte'sedangkan khobamya mahdzuf.

608 AIAn'am: 120
609 Al Haitsami berkata: Para perowi yang terdapat dalam sanad Ahmad yang

meriwayatkan hadits ini adalah para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al
Bukhori dan Muslim atau salah satunya). Sedangkan Ibnu Hajar berkata: Hadits ini
diriwayatkan dengan sanad hasan, sebagaimana yang tertera dalam Fathul Bari.

610 Al Haitsami berkata: Hadits ini sanadnya yang mauqufjayyid. Sedangkan Al Mundziri
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Inilah Abu Ayyub Al Anshori 1 menglngatkan klta: [Sungguh
terkadang orang Itu benar-benar melakukan amal kebaikan lalu
dia yakin dengan amalan tersebut dan lupa terhadap dosa-dosa
yangdian^apnya remeh, akhirnya ketika ia berjumpa dengan Alloh
dosa-dosa yang dianggapnya remeh itu telah mengepung dirinya.
Dan sun^uh terkadang ada orang yang berbuat keburukan lalu dia
selalu mengkhawatirkannya hingga akhirnya dia berjumpa dengan
Alloh dalam keadaan aman].611

Dan ingatlah selalu perkataan Anas٠: [Sesungguhnya kalian
benar-benar melakukan amalan-amalan yang di mata kalian lebih
kecil daripada rambut sedangkan kami dahulu pada jaman Nabi1
menganggapnya sebagai amalan-amalan yang membinasakanj.612

Tinggalkanlah dosa yang kecil maupun yang besar, itulah takwa

Dan berbuatlah seperti orangyangberjalan di tanah yangpenuh

duri, dia mewaspadai apa yang dia liliat ...

Jangan sekali-kali kamu meremehkan dosa kecil karena gunung
itu terdiri dari batu-batu kecil ...

Karena (kedua mata itu berzlna, kedua tangan juga berzina,

kedua kak؛ juga berzina, dan kemaiuan juga berzina)
lihatlali adakali dari semua itu yang kita lakukan?!

613 maka

؛منھاقلثحللھألخیھ٤مظلمعندهكانتتن)ف!حسنایكوأدرلذ
،حسناتھمنألخیھیؤحدأنبلین،درھلموالدیناؤبملیسفإقھ

.(علیھفثلرحتأخیھسیغابمنأحذحسنانلھیئنلمفإن
berkata: Hadits ini mauquf pada Abu Darda'٠, dan sanadnya lebih shohih. Inilah
yang lebih tepat. Sedangkan Al Alban؛ berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad
dengan sanad hasan.

611 Diriwayatkan oleh "Asad bin Musa" dalam kitab Az Zuhd. Dan Al Hafidh tidak
berkomentar apa-apa setelah mencantumkannya dalam Fathul Bari.

612 Diriwayatkan oleh Al Bukhori secara mauquf.
613 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobroni. Al Haitsami berkata: Hadits ini

sanadnya Sedangkan Al Mundziri berkata: Hadits ini shohih.
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،النفسفيحادمااإلثلم)ف،أمرأفتدئؤعاقیقھتفعلأنخمنت١ئذ

كانوإن،خثراًقاًئضھكانفإئ،(التاسعلیھیعلیعأنوكرھت
إئ)و،والفضیحةجھنلمورائھوس،أ

یعجبھمالصالحسلفناكانولقد،(لھصبوةالللشابلعجبربك
.طویآلحزناًورققاًساعةشھووزب،صبوةللشابنببتكوالأن

ولثالسة،السؤبالسؤ:حسنةیجنبھافاعملسیئةعیئقإذا...)ف
هللایلیشكأنوبامن،(قئخھا)وبذلك،(بالعالنیة

أللحؤحيواللھابابال،صماةصخرؤفيغیؤأحذكمأنلو)ن
.عالنیقھهللاًصاحسریرتھأصلحوش،(كانماكائناًعتلھهللا

كبیرةال]و،(لھذئبالكمئالذنبمنالتائب)و
؟باألسحالولمستغغرین)ینأنتفأین،؛إصرارمعصغیرة

سرئا

سرئهللاسحعلوحسنك،فانتبھ

؛سدئتكداة

وال،استغفارھع

Dan selamatkanlah amalan-amalan baikmu! Maka
(barangslapa yang pernah menzallml saudaranya hendaklah d؛a
minta kerelaannya, karena di Sana nant! tidak berguna lag؛ dinar
maupun dirham sebelum diambil amalan-amalan balknya untuk
diberlkan kepada saudaranya Itu, namun jika d؛a tidak memlllk!
amalan-amalan yang baik maka diambillah amalan-amalan buruk
saudaranya tad! dan timpakan kepadanya).614

Kalau kamu hendak melakukan sesuatu maka pikirkanlah
akibatnya , karena yang disebut (dosa Itu adalah apa yang
membuat keraguan dl dalam hatimu dan kamu tidak suka kalau

Jika dampaknya baik maka lakukanlah , dan jika615dllihat orang).
dampaknya buruk maka waspadalah . Dan cukuplah kemurkaan Alloh
itu sebagai keburukan , dan di balik itu ada neraka jahannam dan

614 Diriwayatkan oleh Al Bukhori
615 Diriwayatkan oleh Muslim .
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terbongkarya keburukan. Dan (sesungguhnya Robbmu Itu kagum
terhadap seorang pemuda yang tldak memlllkl kecenderungan

dan sun^uh para salaf juga616kepada sifat kekanak-kanakan)

617 Karena betapa banyak kesenangan

sesaat yang dapat menimbulkan kesedihan yang panjang.
sifat kekanak-kanakan.

618

Maka (... apablla kamu melakukan amalan buruk maka
timpalllah dengan amalan kebalkan: Jlka keburukannya
kamu kerjakan secara tersembunyl maka lakukanlah amalan
kebalkannya secara tersembunyl Juga, dan jlka keburukannya
kamu lakukan secara terang-terangan maka lakukanlah

dengan619amalan kebalkannya secara terang-terangan pula)
begitu (amalan kebalkan tersebut akan menghapuskan amalan

dan kamu akan aman karena Alloh tidak620keburukan tersebut)
akan mengerubutimu dengan selimut amalan keburukanmu.621

616 Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath Thobroni dan Abu Ya'la, dan sanadnya hasan
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Dan dinyatakan dlo'if oleh Ibnu
Hajar dalam fatwa-fatwanya kepada Ibnu Lahl'ah sebagaimana yang dinukll oleh
murldnya. As Sakhowl. Sedangkan Az Zubaldl dalam Ittlhaful Muttaqin Bl Syarhl
Ihya-؛ 'Ulumld Din berkata: Hadlts ini sanadnya hasan. Dan hadlts Ini dinyatakan
dlo'if oleh Al Alban؛ dalam Dlo'if Al Jam؛'. Namun dl dalam Sllsilah ia berkata: Hadlts
ini sanadnya

617 Sebagajmana yang dlsebutkan dalam Kasyful Khofa.
618 Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Al Balhaql dalam Syu'abul Iman. Dan hadlts in،

dlo'if.
619 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dan Ahmad dalam Az Zuhd. Al Haitsami berkata:

Hadits Ini sanadnya hasan. Sedangkan Al Alban؛ berkata dalam As Sllsilah: Hadits
Ini hasan berdasarkan syawahidnya. Sedangkan dalam Shohih Al Jam؛' ia berkata:
Hadits Ini hasan.

620 Berdasarkan hadlts:

c

حسنبخلقاباسوخایيتمحھاالحسنةالبئةوأتعكنتحیثماهللاتق
Bertakwalah kepada Alloh di mana saja kamu berada,dan susullah keburukan itu
dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan berakhlaklah
kepada manusia dengan akhlak yang baik.
Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia berkata: Hadits Ini hasan
shohih. Sedangkan menurut riwayat Ahmad lafadznya:

تمحھاحسناًفأتبعھاسیئةعملتإذا
Apabila kamu berbuat buruk maka susullah perbuatan buruk itu dengan
kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapusnya.

621 Mengisyaratkan kepada hadits yang tidak shohih :
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Karena (seandalnya salah seorang darl kalian melakukan
suatu amalan dl dalam batu karang yang tertutup rapat dan
tidak ada plntu maupun celahnya sekalipun nlscaya Alloh akan
mengeluarkannya apapun amal yang dlkerjakannya)

barangsiapa memperbaiki apa yangtersembunyi padanya, niscaya

Alloh akan memperbaiki apa yang nampak pada dirinya.

622 dan

623

624 dan [tidak ada dosa besar kalau diiringi denganpunya dosa)
istighfar, dan tidak dosa kecil kalau dilakukan terus-menerusl.
Maka di mana dirimu dari {dan orang-oranag yang beristighfar
pada waktu sahujeo.

62S

ذبأو،الفینةبعنالفینةیعتادهذنتولھإالمؤمنبنما)؛أجق
توبائفساًلحیقالمؤمنإن،الدنیایغارقحتىیفارقھالعلیھمقیلم

یت

رداءھاهللاأبإالة سریرعبدسرا1
Alloh akan؛past؛؛Tidaklah seorang hamba itu menyembunyikan sesuatu kecua

.to؛a sembunylkan؛apa yang؛mengenakan kepadanya sellmot dar

Mengenai hadlts in؛ As Sakhowi memiliki tahqiq yang bagus dalam kitabnya
Al Fatawa Al Haditsiyah. Dan Ibnu Rojab mencantumkan hadits ini dalam
Jami'ul 'Ulum Wal Hikam dengan tanpa komentar. Sementara Ibnu Katsir
mengisyaratkan bahwa hadits ini dlo'if di dalam tafsirnya. Sedangkan Al 'Ajluni
dalam satu tempat mengatakan: Ini bukan hadits.

622 Hadits ini dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan disepakati oleh Adz Dzahabi. Al
Haitsami berkata: Sanadnya Ahmad dan Abu Ya'la yang meriwayatkan hadits ini
hasan. An Najm berkata: Hadits ini diriwayatkan dengan sanad hasan sebagaimana
yang dinukil Al 'Ajluni. Akan tetapi Al Albani di dalam Takhrij Al Misykat berkata:
Hadits ini sanadnya dlo'if . Mungkin karena di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah
dan Darroj dari Abul Haitsam. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan
sedikit perbedaan.

623 Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Tarikh Naisabur dan dinyatakan dlo'if oleh Al Albani.
624 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ath Thobroni. As Sakhowi berkata: Hadits ini

para perowinya tsiqoh dan bahkan dinyatakan hasan oleh Syaikh kami, Ibnu Hajar.
Maksudnya adalah hasan berdasarkan syawahidnya. Dan hadits ini dinyatakan
hasan oleh Al Albani.

625 Diriwayatkan oleh Ad Dailami, dan disebutkan oleh An Nawawi dalam Syarh Muslim
dengan ungkapan tamridl : "Dan diriwayatkan dari 'Umar, Ibnu 'Abbas dan yang
lainnya Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Rojab dalam Jami'ul 'Ulum Wa!
Hikam: "Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas Sedangkan As Sind؛ menyebutkan
dalam Syarhu Ibni Majah: "Sebagaimana yang mereka katakan: Tidak ada dosa
besar ٠٠" Dan riwayat ini dicantumkan dalam Mizanul I'tidal Fi Naqdir Rijal dan
Lisanul Mizan. Dan dinyatakan ٥/٥','م oleh Al Albani.

626 Ali 'Imron: 17
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ألذلكإالوجقعزلشیئاًقذغلن)لكنك،(ذكر)1نسئاًإذا
.(منھخیراًالثھ

نىفحزمامن:المھاجر)إذ؛والذنوبالمعاصھجرةالھجرةولثاً

.(عنھالغة

صاربضدهتتداركھلمفإن،بعآلصاربتفعقوإال،الخثلزةفدابح
!!عنھااالنتقاذعلیكشغب!عادة

رأسوالتصوراث،التصوراتتبعثفإنھا،بغلكلمبدأفالحواطز
!خواطركفاًصاح،األفى

،(وینھاهیأمزهنفسھمنواعظاًلھجعلخیابعبدهللاأرادإذا)و

!الواعظھذاموالكمنفاطلب

:النعمجقظوبالتقوى

فازعھایسھفيكنثإذا

اإللھبتقوىعلیھاوحافظ

الئقمكزیلالتثاصفإن

الئثمسرحاإللھفإن

.(قصببھبالذنبالرزقلئحزمالرجلإن)و؟الكیف

وأنتبالئثمهللاأتذلنفإن،(ألزیدقئمسكزقموإلھن
سھزكوإذا،(استدزحمنھذلكفإنما)معاصیھ،>تقیم
،إلیھالعودةفياإلسراعمنكأرادأنھفاعلمنئشخكولم

،مسفوربأال]،(یقیئھلمأحذةإذاحتىللظالمقبهللاإذ)و
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٤٠مھننوهولهالتفسھريبأال،لدينهنتشوهولثيابه
Benar! (tldak ada seorang mukmin pun kecual؛ baglnya ada

dosa yang selalu dia lakukan berulangulang dari waktu ke waktu,
atau dosa yang؛erus-menerus d؛a lakukan dan tldak pernah dla
tlnggalkan hlngga dia meninggal dunia. Sesungguhnya orang
mukmin itu diciptakan selalu berbuat dosa juga selalu bertobat

Akan627dan selalu lupa, namun jika dingatkan dia ingat lagi).
tetapi kamu (tidaklah meninggalkan sesuatupun karena Alloh
ta ala kecuali past؛ Alloh akan menggantikannya dengan sesuatu
yang lebih baik darinya).628

Dan sebaik-baik hijroh itu adalah hijroh meninggalkan
maksiat dan dosa, karena (Muhajir itu adalah orang yang
berhijrah meninggalkan apa-apa yangdilarangoleh Alloh).629

Maka lawanlah bersitan-bersitan hati yang buruk, sebab
kaiau tidak kamu lawan niscaya dia akan menjadi perbuatan,
danjikaperbuatanitutidakkamubalasdenganyangsebaliknya
niscaya akan menjadi kebiasaan! Sehingga kamu akan sulit
meninggalkannya.!!

Dan bersitan hati itu adalah permulaan dari semua perbuatan,
karena bersitan fiati itu akan menimbulkan khayalankhayalan,
sedangkan khayalan-khayalan itu merupakan kepala ular, maka
perbaikilah bersitan-bersitan hatimu!

Dan (jika Alloh menghendaki ebaikan pada seorang liamba
niscaya Alloil akan jadikan baginya penasehat dari dalam dirinya

627 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dengan sanad shohih. Al Haitsami berkata: Hadits
Ini salah satu sanad yang dipakai di Al Mu'jam Al Kabir, para perowinya tsiqoh.

628 Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sejumlah sanad, dan para perowinya adalah para
perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim atau salah
satunya) sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Ibnu Abi Syaibah juga
meriwayatkan hadits yang mirip dengan ini dengan sanad shohih sebagaimana yang
dikatakan oleh Al Bushoiri. Sedangkan Al Albani berkata: Hadits ini sanadnya shohih
sesuai dengan syarat Muslim, diriwayatkan oleh Al Ashfahani dan Al Qudlo'i.

629 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni, dan sanadnya hasan sebagaimana yang dikatakan
oleh Al Haitsami. Dan hadits ini dinyatakan shohih oleh Al Albani.
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630yangmenyuruhnya berbuatbalkdanmelarangnyaberbuat buruk)
maka mohonlah penasehat ini kepada pelindungmu, Alloh.

Dan dengan takwa karunia jtu akan terjaga:

Jika kamu memperoleh karunia maka Jagalah ...
Karena sesungguhnya maksiat itu bisa menghilangkan karunia

Dan jagalah karunia tersebut dengan bertakwa kepada Alloh ...

Karena Alloh itu sangat cepat balasan-Nya ...

Bagaimana tidak? Sementara (sungguh seseorang Itu benar-
benar dapat terhalangl untuk mendapatkan rezekl lantaran
perbuatan dosa yang dla lakukan).631

Dan {Jlka kalian bersyukur nlscaya akan Aku tambah nlkmat-
Ku pada kal؛anj®32, namun apabila Alloh melimpahkan kenikmatan
kepadamu sementara kamu berbuat maksiat kepada-Nya (maka
sesungguhnya Itu adalah perangkap)-833 Namun apabila Alloh
menutupi kemaksiatanmu dan tidak membongkarnya, maka
ketahuilah bahwa sesungguhnya Alloh ingin agar kamu bersegera
kembali kepada-Nya. Dan (sesungguhnya Alloh Itu benar-benar
member! tenggang waktu bag! orang zallm hlngga apabila
Alloh menghukumnya Alloh tidak akan memblarkannya lolos).
[Ingatlah betapa banyak orang yang membersihkan pakaiannya

634
ا

630 Diriwayatkan oleh Ad Dailami dan Abu Bakar bin laf. Al 'Iroqi dan yang lainnya
berkata: Hadits ini sanadnya)ay//،/.

631 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Al Bushoiri berkata: Hadits ini sanadnya
hasan. Di tempat lain dia mengatakan: Aku pernah menanyakanhadits ini kepada Syaikh
kami, Al 'Irogi, lalu ia menjawab: Ini hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al
Hakim dan dia nyatakan shohih dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Al Mundziri berkata:
Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasa-i dengan sanad shohih. Dan hadits ini dicantumkan
oleh Al Hafidh dalam Talkhishul Habir dengan tanpa menyebutkan derajatnya. Akan
tetapi dalam TahdzibitTahdzib ia menukil perkataan Ibnu Bathol tentang adanya salah
seorang perowi yang majhul, dan ia diam tidak mengomentarinya.Hadits ini dinyatakan
dlo'if oleh Al Albani di dalam lebih dari satu kitab. Keterangan bagaimana makna hadits
ini dijelaskan dalam kitab Kasyful Khofa.

632 Ibrohim: 7
633 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobroni. Al 'Iroqi berkata: Hadits ini sanadnya

hasan. Dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.
634 Muttafaq 'alaih.
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namun dia mengotorj agamanya. Ingatlah betapa banyak orang
yang berusaha memuliakan dirinya namun sebenarnya ia tengah
menghinakannya).635

:هللابابفاطرقالتوفیقأوالحفظأوالثھمأبوابأصنثفإذا

لھیجعلهللایسومن)،{قمراًأمرهمنلھیجعلهللایسومن)
.(یتسبالحیثمنویرزقھ،یرجاً

.(الشدةفيیعرفكالرخاءفيهللاإلىقعزف)اللحظةھذه

بھبأسالمایذغحتىالمتقینمنیكونأنالعبدسلعال)و
خیر)ألن؛(قربیكالماإلىقریكماةغ)ذ،(بأسبھلماحذراً
إذابنفسكتفعئھفالالناسیراهأنائتما)و،(الورعدینكم
.(وغرضھلدینھاستبرأالشبھاتاتقفمن)،(غئؤث

نفكونولیقك،(شكوراًعبداًأكونأفال):فقلاحدغذنكفإن

سابقومنھم،ئثقصدومنھم،لنفسھظالمفمنھم(ثالثةثالك
:األمةآخرھذهمنالقلیلهللاعبادمنتحكونلیتك،(بالخیرات

منقئبة،ابعیمجناتفي،المقربونأولئك،السابقونولسابقون}
.(اآلخرینمنوقلیل،األولین
إذما)ف؛(لھیحتمبماقئغروحتىأحدبعتللعجبواال)ولحكن
.(بخواتیمھااألعمال

وس

635 Diriwayatkan oleh Ya'qub bin Sufyan dengan sanad mursal, bahwasanya Abu
'Ubaidah٠dahulu pernah be^alan di tengah-tengah pasukan lalu mengucapkan
kata-kata 'in؛, sebagajmana yang disebutkan dalam A؛ Ishobah karangan Ibnu Hajar.
Kata-kata jn؛ juga diriwayatkan secara matfu'dengan kata-kata yang mirip, namun
d١o'tf.



M٨NH٨, HlDUPSyaikh Muhammad Wail Al Halwa^؛ 261

وتدلل،یمعتان!یومزتوبةعلىالمرءینامأنأزوغوما
.ذیالجاللواإلكرام

عندوقافاًكانمنفوزویا،(تراهكأقكهللاعبد)وباختصار

تسلیمطریقوأصعكأحلوما،كالغاروآهللاكتابآي
!!!المالئ

یديبین

!أماتكتزالالوالفرصة

احذؤفيفیما*أساوتن،تغىمالھعبرؤفيفیماأحسئتن)ف
إذا،الوعاءكمئلأحدظمعمليتثلإذما)ف؛(بفيوماتغىبما
.(أسفلھحيتأعالهخبثوإذا،أسفلھطابأعالهطاب

فعلواماعلىیصؤونالذین!للثعئنوین...):وذاكھذا وبعد
.(یعلمونوھم

(جثتانربھتقامخافویتئ}

(للتقوىوالعاقبة}

Kemudian apabila pintu-pintu pemahaman atau hafalan atau
petunjuk, semua itu tertutup bagimu maka ketuklah pintu Alloh:

{Dan barangslapa bertakwa kepada Alloh nlscaya Alloh
akan menjadlkan urusannya mudah}S36, {dan barangslapa yang
bertakwa kepada Alloli nlscaya Alloh akan membuatkan jalan
keluar buatnya, dan memberlnya rezekl darl arail yang tldak dla
sangka-sangka}637.

636 Ath Tholaq: 4
637 Ath Tho.aq: 2-3
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Dan dari sekarang (tunaikanlah hak Ahoh pada saat lapang
nlscaya Alloh akan melindunglmu pada saat semplt).638

Dan (seorang hamba itu tidak akan masuk golongan orang-

orang yang bertakwa hlngga dia meninggalkan apa-apa yang
tidak mengandung dosa karena khawatlr terjerumus kepada apa-

apa yang mengandung dosa)e33, maka (tlnggalkanlah apa yang
membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu)
karena (sebalk-balk tlngkatan dalam agama kalian adalah slkap

dan (apa saja yang kamu tidak suka Jlka dillhat orang

640

641waro’ )
maka jangan kamu lakukan ketlka kamu sendlrlanje؟. (maka
barangslapa yang menjaga dlrlnya darl halhal yang samar berartl
dia telah menjaga agama dan kehormatannya).643

kemudian jika ada orang yang mencelamu maka katakanlah:
(Tldakkah aku Jadl hamba yang bersyukur).644 Duhai alangkah
baiknya jika engkau menjadi golongan ketiga di antara tiga golongan
berlkut (di antara mereka ada yang menzallml dlrl mereka sendlri,
di antara mereka ada yang pertengafian, dan di antara mereka
ada vang terdepan daiam kebaikan)645. Alangkah baiknya jika
kamu termasuk golongan hamba Alloh yang sedikit dalam umat
yang akhir ini: (dan orang-orang terdepan dalam melakukan
kebaikan adalah orang-orang terdepan dalam mendapatkan

638 Diriwayatkan oleh Abul Qosim bin Bisyron da.am kitab Amali Ibni Bisyron. Sebagian
pensyarah mengatakan: Hadits ini hasan ghorib, sebagaimana yang dikatakan oleh
Al Munawl. Dan berdasarkan keseluruhan jalurnya, hadits ini shohlh insyaalioh.

639 Diriwayatkan oleh At Tlrmldzi dan dia berkata: Hadits Ini hasan ghorib. Dan kata-
kata At Tirmidzi ini tidak dikomentarl oleh Al Mubarokfuri. Al Mundziri dan Al 'Irogi
juga diam tidak berkomentar setelah menukil penyataan shohlh dari Al Hakim.
Hadits ini juga dicantumkan di dalam Fathul Bari dengan tanpa komentar di dua
tempat, sehingga berdasarkan kaidah yang dipakai penulisnya hadits ini berarti
hasan. Sedangkan Ibnu Hazm mencantumkan hadits ini dalam Al Ihkam sebagal
penguat pendapat. Dan hadits ini dinyatakan dlo'if oleh Al Alban؛.

640 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan dia mengatakan: Hadits Ini hasan shohih. Juga
diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hakim, dan Al Hakim menyatakan hadits ini shohih.

641 Hadits Ini dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahabi,
dinyatakan hasan oleh At Tirmidzi dan dinyatakan shohih oleh Al Albani.

642 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Roudlotul 'Uqola', juga diriwayatkan oleh
Ibnu 'Asakir. Dan dinyatakan hasan oleh Al Albani.

643 Muttafaq 'alaih.
644 Diriwayatkan oleh Al Bukhori.
645 Fathir: 32

اا
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pahala. Merekalah orangorang yang dldekatkan kepada Alloh,
berada dalam surga kenlkmatan, segolongan besar darl umat

darl umat belakanganje.terdahulu, dan

AkantetapiOanganlahkadanterkagum-kagumdenganamalan
seseorang hlngga kalian mellhat akhlr kehldupannya).
(sesungguhnya amal Itu tergantung dengan penutupannya).
Dan alangkah baiknya jika seseorang jtu tidur dalam keadaan telah
bertobat setiap harinya! Sholat dua roka'at, dan merendahkan diri
di hadapan Alloh yang memiliki keagungan dan kemuliaan.

Ringkasnya: (berlbadahlah kepada Alloh seolah-olah engkau
mellhatnyaje^Duhsungguhberuntungnyaorangyangsangat cepat
berhentlketikadlhadapkandengankitabAllohsepertiAlFaruq٠٠
Dan alangkah Indahnya, namun juga alangkah beratnya untuk
dapat melaksanakan amalan yang dapat menjadikan para malaikat
mengucapkan salam kepada kita!!65i

647 Karena
648

65٥

646 A, Waqi'ah: 10-14
647 Diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya shohih sesuaj dengan syarat Al Bukhor؛ dan

Muslim.
648 Diriwayatkan oleh Al Bukhor،.
649 Dlrjwayatkan oleh Ath Thobronl dan dlnyatakan hasan oleh Al Albanl. Dan hadlts Ini

muttafaq 'alaih dengan lafadz:

یراكفإنھتراهتئنلمفإن،تراهكأنكهللاتعبدأناإلحسان
Jhsan itu adalah engkau berlbadah kepada Alloh seolah-olah engkau melihat
Alloh, namun jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Alloh
melihatmu.

650 Sebagalmana yang disebutkan dalam Shohih Al Bukhori. Dl Sana dlsebutkan
sebuah klsah yang sangat berkesan, tatkala ada seseorang berkata kepada 'Umar:
[HI! Wahal Ibnu Khothobl Demi Alloh engkau tldak memberlkan jatah kaml dan
tldak menjalankan hukum kepada kaml secara adll؟ Maka 'Umarpun marah] Namun
tatkala dlbacakan kepadanya ayat:

..وامر،العفوخذ
Ambillah sikap memaafkan dan perintahkanlah .. Al A'rof: 199,

.. 'Umar langsung tenang. Perowl hadlts Ini berkata: [Demi Alloh, 'Umar tldak
melangkahl ayat tersebut ketika dlbacakan kepadanya. Dan dla Itu adalah
orang yang sangat cepat berhentj ketika dlhadapkan dengan kltab Alloh}.

651 Sebuah syarat؛ untuk menlnggalkan amalan-amalan yang makruh dan
memperbanyak dzikjr. Karena dahulu para malaikat itu menyalaml 'Imron bln
HusholnIsebagalmana yang disebutkan dalam Shohih Muslim. RosulIjuga
member؛ petunjuk kepada Handholah٠sebagalmana yang diriwayatkan oleh
Muslim juga, beliau bersabda kepadanya:
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Namun kesempatan masih terbentang di hadapanmu!

Maka (barangslapa yang berbuat balk pada umurnya yang
terslsa nlscaya akan dlampunl dosanya yang telah lalu, dan
barangslapa yang berbuat buruk pada umurnya yang terslsa
nlscaya dla akan dlslksa dengan dosanya yang telah lalu
dan dosa yang dla kerjakan pada umurnya yang terslsa)852.

لصافحتحكمالذكروفيعنديتحئئونونماملىقدومونلو بنغيوالذي

طرسموفيفرفكمملىالمالسة
سده

Demi Alloh yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya kalian itu tê s-menê s
sebagaimana ketika kalian berada di sisika, dan senantiasa berdzikir, niscaya para
malaikat akan menyalami kalian di kasur-kasur kalian dan di١a١an-؛alan kalian.
Sedangkan dalam riwayat At Tirmidzi berbunyj:

فیثاظم،}وطرقطموفيمجالساظمفيالمالئئةلصافحتئم
.. niscaya para maiaikat akan menyalami kalian di majlis-majlis kalian,dijalan-
}alan kalian dan di kasur-kasur kalian.
٠٠ dan At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shohih. Sedangkan dalam riwayat
Ahmad berbunyi: "

بیوتئمفيولزارتئم،بأكثھمالمالئئةلصافحتئم
Niscaya para maiaikat akan menyalami kalian dengan tangan-tangan mereka,
dan niscaya mereka mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian.
Sedangkan dalam riwayat Ahmad yang lain berbunyi:

بأجنحتھاألظككم
.. niscaya para maiaikat akan menaungi kalian dengan sayap’Sayap mereka.
Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban berbunyi:

بأجنحتھالفشقمحق
٠، sampai mereka menaungi kalian dengan sayap-sayap mereka.
Sedangkan Abu Ya'la menambahkan lafadz:

عیاناباجنحتھا
.. dengan sayap-sayapnya dan kelihatan dengan kasat mata.
.. dan sanadnya shohih. Sedangkan dzikir yang paling tinggi nilainya itu adalah
membaca Al Qur'an.

652 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni dengan sanad hasan sebagaimana yang dikatakan
oleh Al Mundziri. Dan dinyatakan shohih oleh Al Alban؛ dalam "Shohih At Targhib".
Namun demikian "An Najm" berkata: Aku tidak mendapatkannya dalam riwayat
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karena (perumpamaan amal salah seorang d؛ antara kalian Itu
adalah seperti wadah, dl mana apablla atasnya balk nlscaya
bawahnya juga balk, dan apablla atasnya Jelek nlscaya Jelek pula
bawahnya).653

Dan setelali ini semua: (... celakalah orangorang yang terus-

menerus tldak mau berhentl! Yaltu yang terus-menerus tldak
mau berhentl dari apa yang dlkerjakannya sedang mereka
mengetahul).654

{Dan orang yang takut kepada saat-saat berdirl menghadap
Robbnya nlscaya akan mendapatkan dua surgaJ855. i

{dan akhlr yang balk Itu akan dldapatkan oleh orang-orang
yang bertakwa}858.

تصطادكیففاعرف(ھمألفیاقةسبق)درھلمكانوإذا
:بطریقتین؛أ؟لكبف١وؤللأینمنااعرف)!الحسنات

؛فیھاقزخدوال،هللامنثرباًقذندوالنوافلالمندوباتمنأكجز-١
؟الثبولیحثونومتىأینتدريالفإنك

قعربوإن...)،(أحللھحنىبالنوافلإفيیئفزبعبديیزالوما)
وذالثؤدة،(قززقاًأقیثھیشيأتافي٥،باعأإلیھنقزبثذراعاًإفي
تحبرئعصھذاثكليبل،[اآلخرةعملفيإالخطثيءكلفي

كانفإذ؛صالقھالقیامةیویمالعبدبھنجاسبماأول)ف؛الفرائض
yang marfu' sebagaimana yang dinukil 0،eh Al 'AJIuni.

653 Hadits ini terdapat dalam Az Zuhd karangan Ibnul Mubarok dengan sanad shohih.
654 Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perowinya adalah para perowi yang dipakai

dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim atau salah satunya). Dan sanadnya
Ath Thobroni hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Sedangkan Al
Mundziri dan Al 'Iroqi berkata: Hadits ini sanadnya jayyid. Sedangkan Al Albani
mencantumkannya dalam "Shohih Al Jam؛"'.

655 Ar Rohman: 54
656 Thoha: 132
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انظروا:لمالئحكتھهللاقالأتتھایئنلموإن،تامةلھاكتتاًقثھا
الركاةثم؟فریضتھبهافثكملونتطوعبنلعبديتجدونھل
.(ذلكحسبعلىاألعمالئؤلحنثم،كذلك

بعصلمقغئلقدمماوالمندوباتالثؤباتمننماذغوھاك

ماففیھ،المندريللحافظوالزھیبابیبدولیك،اآلداب
عنھ

:هللابإذنیذؤالحسنات
Dan apabtla satu dirham itu dapat (melampau! seratus ribu

dirham)657, maka pahamilah bagaimana cara berburu kebaikan!
"Pahamilah bagaimana cara memakan daging lengan?" Yaitu
dengan dua cara:

1- Perbanyaklah melakukan amalan-amalan yang mandub
dan nafilah niscaya akan menambah kedekatanmu kepada Alloh,
dan jangan merasa zuhud dengannya karena engkau tidak tahu di
mana dan kapan amal itu diterima?

(Dan hamba-Ku itu terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan
melakukan amalan-amalan natilah hin^a Aku mencintainya)656,(...dan
jika dia mendekat kepadaku sehasta niscaya Aku akan mendekat
kepadanya sedepa, dan jika dia mendatangiku dengan berjalan
Aku akan mendatanginya dengan berlari kecil),' 5 dan [pelan-pelan
dalamsemuaamalanitubaik.kecualidalamamalan-amalanakherat.660

657 Diriwayatkan oleh An Nasa- j, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Dan dinyatakan hasan oleh
A. Albani, dengan lafadz:

كثیرفأخذماللھورحل،بھفتصدقأحدھماأخذدرھمانلھرجل...رھم دسبق

بھافتصدقأبیائةغدضھمن
Satu dirham dapat melampaui ... seseorang memiliki dua dirham. Ia ambil salah
satunya lalu ia sedekahkan. Dan seseorang yang memiliki harta yang banyak,
lalu dia ambil dari hartanya itu seratus ribu dan dia sedekahkan.

658 Diriwayatkan oleh Al Bukhori.
659 Muttafaq 'alaih.
660 Ini adalah perkataan 'Umar yang diriwayatkan oleh "Musaddad". Al Bushoiri berkata:

Perkataan ini diriwayatkan dengan sanad shohih dan memiliki syahid yang marfu'
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Bahkansebelumituamalan-amalansunnahtersebutmenjadipenambal
bag! kekurangan pada amalan-amalan wajib.661 Karena (pertama kali
yang akan dihltung dar! seorang hamba pada had kiamat rtu adalah
sholatnya, apabila d؛a melaksanakannya secara sempurna maka
akan d!tu,؛s baginya secara sempurna, namun apabila dla tldak
melakukannya secara sempurnya maka Alloh berflrman kepada
Malalkat-Nya, Llhatlah apakah kalian dapatl pada hamba-Ku Ini ada
amalan sunnali yang dapat kalian Jadlkan penyempurna amalan
wajlbnya? Lalu zakat juga demlklan. Kemudlan semua amal akan
dlhrtung sepertl Itu juga).

Dan berikut ini ada beberapa contoh amalan-amalan untuk
mendekatkan diri kepada Alloh dan amalan-amalan sunnah yang
mungkin kita melalaikannya, kemudian setelah itu ada-adab. Dan
dalam hal ini hendaknya engkau baca kitab At Targhib Wat Tarhib
yang ditulis oleh Al Hafidh Al Mundziri, karena di dalamnya terdapat
amalan-amalan untuk mengeruk kebaikan dengan idzin Alloh:

662

كأجرالحاغفجٔجمكتوبةصالةمتطھرإلى
ألقؤعمافیھمامایعلمونلو...)؛والعشاءالفجرخاصة،(الئخرم

ولیثك،(آخرھاوشرھا،أولماالرجالصفوفخیر)و،(حبوولو
یوماًأربعینلصلقنفز؛اإلماممعاإلحرامنھثبیرةعلىمحافظ

ممنبراءة:باءتانلھمكتبت،األولىالتكبیرةیمدرك،جماعةفي

.(الشاقمنوبراءة

بیتھمنخرجنن)

،١ابا

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Hakim, dan dia nyatakan shohih, juga Al
Baihaqi.

661 Ini disebutkan oleh Al Hafidh dalam Fathul bari.
662 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At Tirmidzi dengan lafadz yang mirip, dan At

Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan ghorib. Juga diriwayatkan oleh Ahmad an Al
Hakim. AlHaitsamiberkata: Hadits ini para perowinya adalah para perowi yang dipakai
dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim atau salah satunya). Sedangkan Al
Hafidh berkata: "Sebagaimana yang disebutkan dalam yang diriwayatkan secara
shohih ... ٠٠

؟فریضتھبھفتكملتطوعمنلعبديھل!انظروا
Llihatlah! Apakah hamba-Ku memiliki amalan tathowwu' yang dapat digunakan
untuk menyempurnakan amalan feridlohnya?"
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قاموالصالةإلىقامووإذا)أھلمنتفكونأنالحنزفالحنز
.[منافقإالعنھایتحلفومارأیئناولقد]أھلأوس،)كسالى

'(مؤمنإالالوضؤ،}نجافظوال)-

ال!هللایاعبن)ف،الئقجدیئةواستحضارألكرطھارةعلىالنولم-
قولھ)أةتعلموھل،(قھزكاللیلمنیقومكانفالنیثقشكن
النيانتظارالمالةفينزلت)المضاحعنجنوبھمتتجافى)تعالى
اللیلجوففيالعبدمنالربمایطونأقرب)وأة،(الشةثدى
الساعةتلكفيهللایذكرممنتطونأناستطمكفإن،اآلخر
فأین،(اللیلصالةالغریضةبعدالصالةأفضل...)وأن،(قطئ
؟األسحاردغواتوأین،األسحاردتعات

یصليمسلمعبدمنما)ف؟الجنةبیتاًفيیومكللنفسكبيھل-
هللابنىفریضؤإالتطوعاًغینركعةعشرةسيیومكلفيتعالىل
.(الجنةبیتاًفيلھ

مادعھن(لنبثالجةIحبیيأوصافي)Iالدردإأبيوعن-

الوبأن،الضسمالة^،شھركلمنأیامثالثةبصیام...،عثث
؛صالوي،أؤابإالالضىصالةعلىیحافظال)و،(ازیرحتىأنام

.(االزابین

.(الباردةالغنیمةالشتاءفيالصوم)-

.(،Iشأنھوفي...استطاعماالتیامننجبكان)-
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،(األیديعلیھكرش،ماهللاإلىالطعامأخلي)-

.(وجلعزهللاإلىؤماكةرفھوأحز...)بل

ثالثعلىالمسجدجلیس)إذ؛استطعثماالتنجدحمامةحفن“
ینإئ)و،(ئئقثلزةرحمھأومحكمةكلھأونسقناةاح:خصال
یصلىالوغرضھالمسجدظولفيالرجلتمزأنالساعةأشراط
.(تین*فیھیم

-(بكورھافيألمنيبورك)-

كان)و،(بعنھاولحدیث،قبئھاالنومیئر)فكانالعشاءوأما-
.ذلك(...عنینش

I

-- (Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan
bersuci untuk melaksanakan sholat wajib. maka pahalanya
adalah sepert!pahala orangyangberhajf lag!Ihram).663 khususnya
sholat shubuh dan isya', (... seandainya mereka mengetahu؛
pahala keduanya niscaya mereka akan mendatangl keduanya
meskipun dengan merangkak)“*, dan (shof yang paling balk bag!
lakl-lakl adalah yang paling depan, dan yang paling )elek adalah
yang paling belakangjeg Dan alangkah baiknya kalau kamu bisa
menjaga untuk selalu mendapati takbirotul ihrom bersama imam,
karena (barangslapa sholat karena Alloh selama empat pululi harl
secara berjama’ah dan mendapati takblr yang pertama, niscaya
dltullskan baglnya dua pembebasan: pembebasan darl neraka
dan pembebasan darl kemunaflkan).666

663 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan di dalam sanadnya terdapat seorang row؛ yang
diperbincangkan sebagaimana yang dikatakan 0،eh Al Mundziri.
In؛ djnukil dalam kitab 'Aunul Ma'bud. Dan hadits ؛n؛ dinyatakan hasan oleh Al Alban؛.

664 Muttafaq 'alaih.
665 Diriwayatkan oleh Muslim.
666 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh Al Alban؛ berdasarkan

keseluruhan jalurnya. Sedangkan Al Hafidh memaparkan takhrij dan jalur-jalurnya
secara panjang lebar dalam At Talkhish. Dan dia berkata: "Dan banyak atsar yang
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Maka hati-hati dan waspadalahjangan sampai engkau termasuk
golongan (dan apablla mereka berdlrl untuk sholat mereka berdlrl
dengan malasje, atau termasuk golongan [dan sungguh dulu aku
melihat dir! kami dan ternyata tidak ada yang tertinggal dari sholat
jama'ah kecuali orang munafik].668

— (Dan tidak ada yang menjaga agar senantlasa dalam
kondlsl wudlu’ kecual، orang mukmin).669

diriwayatkan dari salaf mengenaj keutamaan takbir pertama".
667 An Nisa': 142
668 Diriwayatkan oieh oleh Muslim dari perkataan Ibnu Mas'ud ٠٠ Dan lafadznya

adalah sebagai berikut:

ینادىحیث،الصلواتھؤالءعلىفلیحافظمسلماًغداًهللایلنىأن0سزمن
ولوأنحكم،الھدىسنىمنوإنھن،الھدىسشلضبیئمشرعتعالىهللافإن؛بھن
ولو،نبیحكمسنةلھركئم،بیتھفيالمتخلفھذاقصليكما،بیونفكمفيصلیتم
إلىیعیدثم،الثلھورفیحسنیتطھررجلمنوما،لضللتمنبیحكمسنةتنقتم
ویرفعھ،حسنةیخطوھاخطوةبحكللھهللاكتبإال،المماجدھذهمنمسجد

معلوممنافقإالعنھایتخلفومارأیثناولقد،سیئةبھاعنھویجعل،درجةبھا
الصففيیقامحقالرجلینبھنیھادىبھیؤقالرجلكانولقد،ابفاق

Barangsiapa senang berjumpa dengan Alloh besok dalam keadaan muslim
maka hendaknya
amalan sholat tersebut. Karena sesungguhnya Alloh ,'to mensyariatkan kepada
Nabi-Nya ajaran-ajaran petunjuk. Dan sesungguhnya sholat-sholat tersebut
termasuk dari ajaran-ajaran petunjuk itu. Dan seandainya kalian melaksanakan
sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang absen sholat jamaah
ini mengerjakan sholat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan ajaran
Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian berarti kalian
benar-benar telah tersesat. Dan tidak ada seorangpun yang bersuci dan
memperbagus bersucinya kemudian dia berangkat menuju salah satu masjid
kecuali pasti untuk setiap langkah kakinya Alloh tuliskan baginya satu kebaikan,
Alloh angkat derajatnya satu derajat dan Alloh hapus darinya satu kesalahan.
Dan sungguh aku melihat diri kami dan ternyata tidak ada yang tertinggal
dari sholatjama'ah kecuali orang munaftk yang sudah dikenal kemunahkannya.
Dan sungguh terkadang sampai ada seseorang yang dituntun oleh dua orang
untuk ditempatkan dalam shoff.
Dan pendapatyang lebih meyakinkan adalah bahwa sholat be^amaah di masjid
itu wajib sebagaimana madzhab Ahmad, Al Bukhori dan yang tercantum dalam
seluruh matan madzhab Hanafi, dan yang dinyatakan secara tegas oleh Asy
Syafl dalam Al Umm. Dan tidak ada pertentangan antara hukum wajib ini
dengan pahala yang berupa kebaikan dan tingkatan derajat sebagaimana yang
dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud $ ini. Maka perhatikanlah ini.

669 Al Mundziri berkata: Hadits ini dalam riwayat Ibnu Majah sanadnya shohih.
Sedangkan Al 'Iroqi berkata dalam Amalinya (Al Mustakhroj 'Alai Mustadrok Lil
Hakim): Hadits ini hasan. Sedangkan Al Mughlathoi berkata: Hadits ini sanadnya la

menjaga semua sholat yang ia akan dipanggil dengan
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Tidur dalam keadaan suci dan berdzikir, serta berniat untuk
sholat tahajud. Maka (wahal ‘Abdulloh, Janganlah kamu menjadl
sepert! s! Fulan. D؛a Itu dulunya bangun sholat malam kemudlan
dla menlnggalkannya)® ? ® , apakah kamu mengetahu! bahwa firman
Alloh ta'ala: {lambung-lambung mereka Jauh darl tempat tldur)
firman Ini turun berkanaan dengan menunggu sebuah sholat yang
bernama al 'atamah)®72, dan batiwa (waktu dl mana Alloh berada
paling dekat dengan hamba-Nya adalah pada saat setengah
malam yang terakhlr. Sehlngga apablla kamu blsa masuk
golongan orang-orang yang berdzikir kepada Alloli pada saat
Itu maka lakukan!ah)873, dan bahwa (sholat yang paling utama
setelali sholat wajlb Itu adalah sholat malam)® , maka manakah
air mata yang menetes pada waktu sahur, dan manakah do’a yang
dipanjatkan pada waktu sahur?

671

—- Maukah kamu setiap hari membangun rumah di surga untuk
dirimu? Maka (tldaklali seorang hamba musllm Itu mengerjakan
sholat untuk Alloh ta’ala 12 rakaat setiap harl selaln sholat yang
wajlb melalnkan past! Alloh akan bangunkan baglnya rumah dl
surga).675

— Dan diriwayatkan dari Abu Ad Darda'
(KekaslhkuIberwaslat kepadaku dengan tlga hal yang tldak
akan aku tlnggalkan selama hldupku ... puasa tlga harl setiap
bulan, sholat dluha, dan tldak tldur sebelum sholat wltlr)878, dan
(tidakada yangmenjaga sholatdluhakecualiawwab — orangyang
banyak bertaubat dan sholat dluha adalah sholatul awwabln-

,؛ ia berkata:

ba'sa؛. bihi, dan dinyatakan shohih oleh A، Alban

٠٠i kepada 'Abdulloh bln 'Amr؛disabdakan oleh Nab؛n670؛ Muttafaq 'alaih. Hadlts
maksudnya؛namun kata inDan kebanyakan rjwayat tidak menggunakan kata

terkandung d، dalamnya sebagaimana yang dikatakan Al Hafidh.
671 As Sajdah: 16
672 Maksudnya adalah sholat .'sya؛' Hadits ni؛ diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan d،a

mengatakan: Hadits ini hasan shohih ghorib. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Hanya saja ia mengatakan: (Dahulu mereka melakukan sholat sunnah antara maghrid
dan isya'). Sedangkan Al Hasan mengatakan: Yang dimaksud adalah"qiyamul lair.,
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mundziri dalam At Targhib Wat Tarhib.

673 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan dia berkata: Hadits ini hasan shohih ghorib.
674 Diriwayatkan oleh Muslim.
675 Diriwayatkan oleh Muslim.
676 Diriwayatkan oleh Muslim.

من
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6,1

— (Puasa اه muslm dlngln Itu sepertl harta rampasan yang
dlperoleh tanpa perang).
- (Bellau Itu senang memlllh kanan dalam segala yang

bellau mampu ... dan dalam semua urusannya).

616

679

680tangannya).

Bahkan(...segala sesuat Itusemakln banyaksemakln dlclntal-

oleh Alloh ta 'a/a).681

677 Hadits ؛n؛ dinyatakan shohih 0١eh A, Hakim dan disetujui oieh Adz Dzahabi daiam
Talkhishu Mustadroki A١ Hakim. Akan tetapi hadits ini dicantumkan daiam Mizanul
I'tidal Fi Naqdir Rijal. Dan dinyatakan hasan oieh Al Alban؛. Minimal hadits ini lebih
kuat daripada apa yang dikatakan orang bahwa sholat al awwabin itu adalah sholat
antara maghrib dan isya'.

676 Diriwayatkan oleh Ahmad. At Tirmidzi berkata: Hadits ini mursal. Dan dalam Al
Ahaditsul Mukhtaroh yang ditahqiq oleh Duhaisy dikatakan: Hadits ini sanadnya
hasan mursal. Sedangkan Al 'Ajluni menyebutkan bahwa sanad Ath Thobroni dlo'if .
Sedangkan Al Albani berkata: Kesimpulannya hadits ini hasan karena syawahidnya.
Dan ada riwayat yang menggunakan lafadz:

المؤمنربعالشتاء
Musim dingin itu adalah musim seminya orang beriman.
. . yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Al Haitsami berkata: Hadits ini
sanadnya hasan. Sedangkan Al 'Ajluni mengatakan bahwa hadits ini hasan //'

ghoirihi. Namun Al Albani menyatakan dlo'if.
679 Muttafaq 'alaih.
680 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan Al 'Iroqi berkata: Hadits ini sanadnya hasan.

Kemudian para ulama'memberikan tanggapan susulan sebagaimana yang disebutkan
dalam Faidlul Qodir bahwa hadits ini hasan berdasarkan syawahidnya. Sedangkan Al
Albani mengatakan: Hadits ini berdasarkan keseluruhan riwayatnya adalah hasan.

681 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzi, Ibnu Hibban dan A! Hakim. Ibnu
Ma'in dan Adz Dzuhali menegaskan bahwa hadits ini shohih sebagaimana yang
dikatakan oleh Al Mundziri. Dan bunyi awalnya adalah:

أرقالرجلینمعوصالتھ،وحدهصالتھ أنقالرجلھعالرجلصالة
هللاإلىفھوأحبكلرماوكل،الرجلمعصالتھ

من من

Seseorang sholat bersama satu orang itu lebih utama daripada ia sholat
sendirian, dan jika dia sholat bersama dua orang itu lebih utama daripada
sholat bersama satu orang, dan segala sesuatu itu semakin banyak semakin
dicintai Alloh.
Dan hadits ini dicantumkan oleh Al Hafidh dalam Fathul Bari lalu mengatakan: Hadits
ini memiliki syahid yang qowiy. Dan hadits ini dinyatakan hasan oleh Al Albani.
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682— Jadilah merpati masjid sebisa mungkin.
yang duduk di masjid ،tu akan mendapatkan tlga hal: saudara
yang berman؛aat baginya, atau kata-kata kebenaran yang Jelas,
atau rahmat yang d؛tunggu-tunggu)683. dan (sesungguhnya di
antara tanda-tanda har,kiamat!tu adalah adanya seseofang yang
melewati seluruh area masjid tap! dla tldak sholat dua roka’at d؛
situ).

karena (orang

684

685—- (Umatku diberikan berkah pada pagl harinya).

-- Sedangkan waktu sholat 'isya', maka beliau Itu (tidak
suka tidur sebelumnya, dan ngobro. sesudabnya) ا

ح88 dan (beliau
melarang ...) hal itu.687

:اآلدابومن

.(هللایشاةأنإال،غداًذلكفاعؤإفي:؛لثيتفوقةوال}-
القعنوإذا،صعدفيیشيكأنما؛تطقاًشىإذا)Iكان-

.(جمیعاًالقعث

682 Sebutan ini dahulu disandangkan kepada Abu Ishaq Asy Syairozi ةةه penulis matan
Al Muhadzab, karena sangat kuatnya hubungan d،a dengan masjid.

683 Diriwayatkan oleh Ahmad, dan di dalam sanadnya terdapat "Ibnu Lahi'ah"
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Sedangkan sanadnya hasan
sebagaimana yang ditahqiq oleh 'Allusy dalam 'Ilmu Zawa-idil Hadits, dan dia
menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah sebelum dia mengalami
ikhtilath, dan bahwasanya riwayat "Darroj bin Abil Haitsam" itu dlo'if. Sedangkan Al
Albani mengatakan dalam Shohih At Targhib WatTarhib: Hadits ini hasan shohih.

684 Al Haitsami berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Ihobroni dalam Al Mu'jam Al
Kabirdan para perowinya adalah para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih
(Al Bukhori dan Muslim atau salah satunya), hanya saja "Salamah bin Kuhail"
meskipun mendengardari sahabat namun aku belum pernah dapatkan dia memiliki
riwayat dari Ibnu Mas'ud as،. Dan hadits ini dicantumkan oleh Al Hafidh dalam
Fathul Bari dengan tanpa komentar. Dan dicantumkan oleh Al Albani dalam Silsilatul
Ahadits Ash Shohihah 2/249, dengan mengatakan: Hadits ini qowiy berdasarkan
jalur-jalurnya.

685 Hadits ini dinyatakan hasan oleh At Tirmidzi, sementara Ibnu 'Abdil Barr tidak
mengenalnya. Sedangkan Al Mundziri berkata: Hadits ini banyak sanadnya yang
diperbincangkan namun sebagiannya hasan. Sedangkan Al Hafidh di dalam Fathul
Bari berkata: Hadits ini dlo'if. Dan di tempat lain ia mengisyaratkan bahwa hadits ini
diriwayatkan dari sekitardua puluh orang sahabat. Sedangkan Al Albani menyatakan
hadits ini shohih.

686 Muttafaq 'alaih.
687 Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

I
i
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كماذنوبھماعنھماتحاقثبیدهفااأااأخليإذاالمسلمإن)-

.(عاصفرجیومفيالیابسةالشجرةعنالورققتحاط

فال؛(العبلةقیانةالمجالسسئذوإن،سئداًشيءلكلإن)-
ككتبنكؤمكلوكذا،بغلھركتستدبرئھاوال،برحلكقئتقبلتھا
فوقوتفسخنيهللاكتابولبكن،فوقھاقمرنوال،ا/"الشرالعلم

.جمیعھا

.بدةعدنمادحلھرى«الزمذيشمائل))ریاضفيقربعولیتك
Adapun adab, di antara contohnya adalah:

{Danjanganlahkamumengatakanuntuksesuatuyangingin
kamu lakukan: Sunggufi aku akan melakukannya besok. Kecual!
engkau syaratkan dengan ucapan: Kalau Alloh menghendakljsss.

— Dahulu Rosululloh sholllallohu 'alaih! wa sallam (apabila
berjalan, beliau berjalan dengan condong, seolah-olah berjalan
dengan berat, dan apabila beliau menoleh bellau menoleh dengan
semua badannya).689

— (Sesungguhnya jika seorang muslim itu bertemu dengan
saudaranya kemudian menjabat tangannya maka akan rontok

688 Al kahfi: 23-24
689 Di dalam Al Ahadits Al Mukhtaroh yang ditahqiq oleh "Duhaisy" dikatakan: Hadits

ini sanadnya hasan. Dan dinyatakan hasan oleh Al Albani. Adapun maksud hadits ini
adalah: Menoleh dengan seluruh badannya dan tidak menolehkan lehernya secara
sepintas seperti rubah. Adapun kata ( (الئخثإ ada banyak pendapat para ulama'
tentang artinya, mungkin yang paling tepat adalah berarti ( الشيءصد ) yang artinya
adalah mendorong, sebagaimana yang disebutkan dalam 'Aunul Ma'bud. Dalam
lafadz lain berbunyi:

صىمنیغطلكأنمامشىوإذا
ة

Dan apabila berjalan seolah-olah seperti turun dari lereng.

Ada hadits serupa yang dikatakan oleh At Tirmidzi: Hadits ini hasan shohih. Dan
dinyatakan shohih oleh Al Albani. Dan artinya adalah be^alan dengan kuat sebagaimana
yang dijelaskan dalam Tahdzibul Asma' Wal Lughot karangan An Nawawi.
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dosa-dosa keduanya sebagaimana rontoknya dedaunan darl
pohon yang kering pada saat angin bertiup kencang).690

— (Sesungguhnya segala sesuatu tu؛ ada yang termulJanya,
dan sesungguhnya majehs yang termuha tu؛ adalah majelJs yang

Maka janganlah kamu menghadap kiblat691menghadap k!b؛at).
dengan kedua kakimu, dan janganlah membelakanginya dengan

punggungmu. Demikian pula dalam memperlakukan segala sesuatu
yang mulia seperti buku-buku ilmu syar'؛. Dan janganlah pula kamu
lewat di atasnya. Dan hendaknya meletakkan Al Qur'an dan tafsirnya
di atas buku-buku yang lain.

Dan alangkah baiknya kalau kamu mengarungi buku Asy
Syamail Al Muhammadiyah karangan At Tirmidzi, supaya kamu
dapat melihat contoh-contoh adab yang bermacam-macam.

Iحبیبكألن؛(تعالىهللاذكرمنزئلباًلسانكیزالال)
هللاعندأفضلأحذلیس)و،(أحیانھكل،>تعالىقذكرالثھكان)

خیر)و،(وتھلیلھوتكببرةلتسبیحؤ،اإلسالمفيبثئرمؤمنمن
هللافزاذكر؛(هللاذكرمنرھلبولسائكالدنیاقفارقأنالعمل
نكئمنكیرأشیئاًأحكمنألن؛(وفجرحجركلعند
عینان)ن،الجوارحعلىالعميیكزأثيثمیناديفالالقلبإلى
فيمحیسباتثوعین،هللاخشیةمنیغفعس:النارقنئھماال

.(هللاسبیل

٢

؛و٥ا ینعدحق،

690 Diriwayatkan oleh Ath Thobron؛ dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Al Mundzlri.
Juga ada hadits yang mirlp dengan ni؛ dalam Al Mu'jam Al Ausath karangan Ath
Thobroni. Tentang Ini Al Haltsam، berkata: Si Fulan itu tidak ada seorangpun yang
menganggapnya dlo'if, sementara para perowi sisanya adalah tsiqoh. Sedangkan
Al Mundziri berkata: Yang saya tahu tidak ada seorang rowipun yang majruh dalam
sanadnya. Dan Al Albani berkata tentang sebuah hadits yang mirip dengannya:
Hadits ini semua perowi yang ada dalam sanadnya tsiqoh.

691 Diriwayatkan oleh Ath Thobron؛. Al Haitsami berkata: Hadits ini hasan. Demikian
pula yang dikatakan oleh Al Mundziri. Dan dinyatakan hasan oleh Al Albani.
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،الخؤقنة:أراسھازالحة—وى،لالحد:المیزاننصفمنأجمھروا

ونایفة،هللاإالإلھال:اإلیمانومجند،االستغفار:الھمومونئح
.(أكبروهللا،هللاإالإلھوال،لوالحد،هللاسبحان):الخطایا

كثیراًهللالذاكرون!الئئزدونسبق)إذ؛سباقاًلتكونھذاكل
الذكرمجالسغذیمة)و،الجةھدفكأنتنشوال،(والذاكرات

.(الجنة

مؤمنبحكللھهللاكتبوالمؤمناتللمؤمنیناستغفرمن)ن#
؛حسنةومؤمنة
ةاألكلةیأكلالعبدعنلألبىهللاإن)و#

.(علیھافیخندهالئزبة

.(راجعونإلیھوإنالإنا:قالوامصیباًأصانبئھمإذاالذین)#

.لیالسعكلالقرآنتجیمونالصالحأكرالسلفكان#

والدعاء،(ألصحابھشفیعاًالقیامةیومیأتيفإنھ؛القرآناقرؤوا)
.لخئمھعند-تعالىهللاشاءإن-مجاب

((بوقتالئقئدةغیرالمأثورةواألدعیةاألذكار))بأوراقوعلیك#

.هللاشاءإنطیبةنماذجففیھا

إالفیھتعالىهللایذكرونالمجلسمنیقومونقومینما)بل
یوم؛حسرعلیھمالمجلسذلكوكان،حمارجعةمئدعنقاموا
قبلىكانمجلسأيفي(المجلسكقارة)عنتفقلاللذا؛(القیامة

اویشرباعلیھا "
و
شماحمده
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.تقومان
..ناا؛.

ذكزقيإذا!آدمبنیا):القدسيالحدیثفيقالموالكأنوحسك
منتغزخیرفيماددابكفيدكزبي\ئذ،خایاًدكزنكخالیاً
*(فیھمكرفي:قدالذین

٤٠ساءةنؤمنبنااجلس]اسثظثناما-ھنامبدؤنافلیھكن
مندارالتالمبراألمانإلىالسفینةلوصول-ھذاكلمع
.المتازأالحتاندعاءإدمان
والبد

2- (Hendaklah llsanmu selalu basah karena dzlkir kepada
Karena sesungguhnya kekasihmu$ itu (bedau berdzlkir692Alloh).

kepadaAllohdalamsetlapwaWunya)s33, dan(tldakadaseorangpun
yang leblh mulla dl slsl Alloh darlpada seorang mukmln yang
dlberl umur panjang dalam Islam lalu umurnya Itu dlgunakan
untuk bertasWh, bertakbir dan bertab///)694, dan (sebalk-balk
amalan adalali Jlka engkau meninggalkan dunia Ini sedangkan
llsanmu dalam keadaan basali karena berdzlkir kepada Alloh).e35

dan (berdzlklrlal, kepada Alloli dl mana saja dl situ ada batu dan
pohonJ58. karena barangsiapa mencintai sesuatu niscaya dia akan
sering menyebutnyagQ? sampai sesuatu itu merasuk dalam hati dan
tidak keluar lagi, kemudian berefek pada amalannya yangterwujud
dalam anggota badannya. Makanya (ada dua mata yangtldak akan

692 Djnyatakan hasan oleh Ibnu Hajar.
693 Dirjwayatkan oleh Muslim.
694 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobronl. Al Mundzirl dan Al Hajtsami berkata: Hadlts

Ini para perowinya adalah para perowi yang dlpakal dalam kltab Ash Shohih (Al Bukhori
dan Muslim atau salah satunya). Dan hadits Ini dinyatakan shohih oleh Al Albani.

695 Al Albani
,berkata: Hadlts Ini diriwayatkan oleh Al Baghowi, sanadnya shohih dan

para perowinya tsiqoh. Hadlts yang serupa juga diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan Al
Haltsami berkata: Hadits Ini sanadnya hasan.

696 Al Haitsami berkata: Hadits Ini sanadnya hasan. Demlkian pula yang dlkatakan
oleh Al Mundzirl dan Al 'Iroqi. Akan tetapj keduanya mengatakan: Dalam sanadnya
terjadi keterputusan. Dan hadlts ini dinyatakan hasan oleh Al Albani.

697 Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ad Dailami. Dan hadlts inj dlo'if.
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._"!!Pll:fh apl neraka: mata yang menangls karena takut kepada
Alloh�ctan mata yang berJaga di Jalan Alloh).698 

·:_�::...-9.Jtbitnya1<latt 
tJapi��a�_.699,per�e�9���r,ao ;da� t�n,�rry�r,ts.�r�: I� h.ft�!� wa la
quwwiitaillaoilliiti7® pengfiiiang,'kesedihari: istignfar/0l'pemoa,hafo

"·· ' .. 

698 Olriwayatkan oleh Abu Ya1a. Al Mundziri berkata: Hadlts ini para perowinya tslqoh. 

Dan dinyatakan shohih oleh Al Alban,. 
699. ;Pe[lama;m iril °'eruj1,1k kepada.a1:J.a y.-ng diisy.ratktn Qleh biidits:yang berb.11n�i:

.

Tasblh ltu memenuhl setengart mizan. 

�t Tlrrnidzl berkata: Hadlts lni ghorib, sanadnya tidak kuat. Oalam hadits lain 
(tlsebutka�:' . . ... 

... dan tldak ada sesuatupun yang leblh Al/oh cintai darlpada pujian. 

· .Hadlts' In! dfriway�tlia�. oleh Abu Ya'la, dan para perowlnya adalah para perowi
;.,\" , ,Ya.lJQ.9/p;,k.ai,dalam;;itabAsh Sh.otrih (Al B11khori dan Muslim atau salah satunya)· sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mundziri dan Al Haitsami. 
·')00,!'ttaii,IHata;-Nal:li lbrohimi-.,'l'tlerigat'akan kepada Rosul kita •=

. { ,f'!fi';.f8P,ftW(ft�rq�/frf' .agr1r m.�8�/Tlefll{?er;banyak tanaman surga. 

,iJ !"!4PJ� !,p,i,Birj!"'1,�at�n:ijl� -�w�q 9en�an .sanad hasan sebagaimana yang 
aikatakan olen Af M'und:i:in. Cfan dinyatakan hasan oleh Al Albani. Sedangkan 
dalam ,rfwify.it ,yaf)gf,:n!Jt@farr.'a/aihr berbunyi: 

..... , M_au.�h, k�lic_1n �ku. tunj�K,ka!\, kata�.kata ,yang merupakan perbendaharaan 
: : : ,; '1sargJ,•n,a:MJ '� 11�t,Y,;J, W.1r}M, t7/Af,iU,.jf,filla t:iiffah. 
701 Diambil dari hadits yang berbunyi: 

J1>\Jk� � J' � J Ji,� ->\.ii;...,� 1 r} IY 
<-:....:!.>� f-4ِسب'

Barangsia'pa selatu melazimi istighfarniscaya Allah akan buatkan baginya jalan 
~-keluar"darisegala l<esempitan; pen'ye/esaian dar1 setia;, kesedihan dan rezeki 

dari arah yang tidak dia sangka·sangka. 
,- i· 

.Hadit� ini diriwayatkaf') oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dinyatakan shohih 
oieh Syaikh.Ahmad Sy11k.ir, dan,dinyatakan dlq:ifoleh Al Albani. Namun. apapun 
derajatnya ,hqdits t!;riebut, rnakn� \(�r,19 ,terk?n'dyi;ilJ /dalam had its ter,sebut ada 
dalam Al Qur'an. Dan di dalam sebuah hadits disebutkan: 

I 
l
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iman: la if aha illalloh, 702 dan perontok dosa: (subhanalloh, al

hamdullllah, la I/aha II/al/oh dan Allohu Akbar). 703 

lni semua agar kamu menjadi orang yang unggul, karena 

(telah unggul orang yang tenggelam dalam keslbukannyal Yaltu 

orang-orang balk lakl-lakl dan maupun perempuan yang banyak 

berdzikir kepada Alloh).704 Dan jangan lupa bahwa tujuanmu itu

Beruntunglah orang yang mendapatkan lembaran catatannya berisi banyak 

istighfar. 

Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Majah dengan sanad hasan shohih sebagaimana 
yang dikatakan dalam 'Aunul Ma'bud. 

702 Perbaharuilah iman kalian! ... perbanyaklah mengucapkan "laa ilaha i//a//oh". 

Adz Dzahabi menyanggah Al Hakim yang menyatakan shohih terhadap hadits 
ini. Sedangkan Al Mundziri berkata: Sanadnya Ahmad hasan. Al Haitsami 
berkata: Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan sanadnya jayyid. Di tempat yang 
lain dia mengatakan: Hadits ini para perowinya tsiqoh. Sedangkan Al Albani 
menyatakan hadits ini dlo'if, dan lafadznya berbunyi: 

Sesungguhnya iman di dalam hati salah seorang kalian itu mengusang 
sebagaimana pakaian juga mengusang. Maka memohonlah kalian kepada Al/oh 

agar memperbaharui iman yang ada dalam hati kalian. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan para perowinya tsiqoh dan disepakati 
oleh Adz Dzahabi. Sedangkan Al Haitsami berkata: Hadits ini sanadnya hasan. 

Dan dinyatakan hasan oleh Al 'Iroqi, begitu pula Al Albani. 
703 Karena dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dikatakan: 

• 0 \ ····\...)L,i..!2>-\ ····49, J� 
Jo, I ,.-' I I .\ J ' 

J_) . � • �

Merontokkan kesalahan-kesa/ahan sebagaimana pohon merontokkan daun-daunnya. 

Hadits ini para perowinya adalah para perowi yang dipakai dalam kitab Ash 
Shohih (Al Bukhari dan Muslim atau salah satunya) sebagaimana yang dikatakan 
oleh Al Mundziri. Dan dinyatakan shohih oleh Al Albani. 

704 Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain berbunyi: 

Te/ah unggul orang yang tenggelam dalam kesibukannya dan larut dengannya 

dalam berdzikir kepada Al/oh. Dzikir itu akan melepaskan beban-beban mereka 

sehingga mereka pada hari kiamat akan datang dalam keadaan ringan. 

Hadits ini dinyatakan shohih oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz Dzahabi. 
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adalah surga, sementara (ghonlmah yang dlperoleh darl mejeils-
majeiisdrKu adalah surga).

# Kemudian (barangalapa yang memohonkan ampun untuk
oranĝ rang mukmln balk lakl maupun penpuan nlscaya
.Alloh akan menultekan baglnya Satu kebalkan untuk satu ®rang
mukmln dan mukmlnartjoe

# Dan (sosungguhnya Alloh Itu benaroenar ridlo terhadap

*eoranghamba yangmakandonganaokallmakanlaludla memujl
Alloh atas makanan teroebu^ atou mlnum dongan aokall mlnum

*alu dla memujl Alloh atas mlnuman tersobut).

# *Dan orangorang yang Jlka mereka tertlmpa mustbah
mereka mengatakan:Sesungguhnya kamladalah mlllk Alloh dan
hanya kepadanyalah kaml kemballjos.

# Dahulu kebanyakan para salafu sholih menghatamkan Al
Qur’an setiaptujuh harl sekali.

(Bacalah Al Qur’an karena sesungguhnya Al Qur'an Itu akan
datang pada hart klamat untuk member! syafa’at kepada para
pembacanya).7°9 Dan insyaalloh do’a ketika khatam Al Qur'an Itu
m٧sfa)ab.

705

ب
1

I
!

؛

707

؛
؛

'

# Danhendaknya kamubaca "Al Adzkar Wal Ad'iyah Al Ma'tsuroh
Ghorul Muqowadah Bi Waqtin" karena di dalamnya terdapat contoh-

contoh yang bagus insyaalloh.

:
;

؛

At Tirmidzi berkata: Hadits In؛ hasan ghorib. Dan A؛ Mubarokfuri tidak
mengomentari perkataan At Tirmidzi tersebut. Namun hadits Ini dlnyatakan
dlo'if oleh Al Alban؛. Dan al mufarridun Itu artlnya adalah orang-orang yang
tenggelam dalam berdzlklr dan menekuninya serta tldak perdu،، dengan apa
yang dlkatakan kepada mereka. Ibnu Qutalbah dan yang laJnnya berkata:
Asalnya al mufarridun Itu a'rtlnya adalah orang-orang yang teman-temannya
blnasa sehlngga mereka tlnggal sendlri.

705 Al Haitsami berkata: Hadits Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thobroni
dengan sanad hasan. Dlnyatakan dlo'if oleh Al Alban؛ dl satu tempat, namun dla
mengatakan: Hadits ini hasan li ghoirihi.

706 Diriwayatkan oleh Ath Thobroni, dan Al Haitsami berkata: Hadits Ini sanadnya jayyid.
Dan dinyatakan hasan oleh Al Albani.

707 Diriwayatkan oleh Muslim.
708 Al Baqoroh: 156
709 Diriwayatkan oleh Muslim. اً
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Bahkan (tidaklah sekelompok orang Itu berdiri darl suatu
majelis yang mana dalam majells Itu mereka tldak berdzlklr
kepada Alloh kecuall ibaratnya mereka Itu berdirl darl bangkal
keledal, dan majells tersebut kelak akan menjadl penyesalan
bag! mereka pada harl kiamatl“, oleh sebab Itu jangan lupa untuk
senantiasa membaca d٥'a kaffarotulmajlissebelum kamu berdiri.711

؛
Dan cukuplah bagimu bahwa Alloh fa'a/a itu berfirman dalam

sebuah hadits qudsi: (Wafiai anak Adam! Jlka kamu menyebut-Ku
dalamkesendlrlannlscayaAkuakanmenyebutmudalamkesendlrlan.
Dan jika kamu menyebut-Ku dalam suatu kumpulan orang nlscaya
Aku akan menyebutmu dalam kumpulan yang leblli balk darlpada

أ

أ
اً
i

ع

i

710 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Hakim. Dan hadits ini shohih sebagaimana
yang dikatakan oleh An Nawawi dan yang lainnya.

711 Diucapkan sebelum berdiri dari majlis apapun, dengan dalil:اا
.ا
ل

اً تثوكانتمجلسفيقالھاومن،علیھیتلعكالطاحكانتايمجلسفيقالھافإن
ةذه١كغا

ب
1

أ
إ ... maka jlka ia mengucapkan kaffarotul majlis itu dalam majlis dzikir

menjadi seperti stempel bag؛ majelis tersebut, dan jika dia mengucapkan
kaffarotul majlis itu dalam majlis yang sia-sia maka ia akan menjadi penebus
baginya.

akan

Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasa-i dan Al Hakim, dan ini adalah hadits
shohih. Dan do'a ini lebih ditekankan lagi untuk diucapkan pada majlis yang
sia-sia. Karena dalam riwayat At Tirmidzi disebutkan:

سبحانك:ذلكمجلسھمنیقومأنقبلفقالتغطھفكرفیھمجلسفيجلسھن

كانماغبرلهإال،إلیكوأتوبأستغفركأنتإالإلةالأنأشھدوبحمدكاللھم
ذلكمجلسھفي

Barangsiapa duduk di suatu majlis lalu di dalamnya banyak terdapat
pembicaraan yang tidak jelas, lalu sebelum ia berdiri dari majlis tersebut
mengucapkan: Mahasuci Engkau ya Alloh, dan dengan memujimu,aku bersaksi
bahwa tidak ada Hah selain Engkau, aku memohon ampun kepada-Mu dan
bertaubat kepada-Mu .. kecuali past؛ diampuni baginya apa saja yang terjadi
dalam majlis tersebut.

؛
٠؛

٩ Dan At Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan ghorib shohih. Dan penamaan
( kaffarotul majlis) itu disebutkan dalam beberapa riwayat sebagaimana yang
terdapat dalam Majma'uz Zawa-id. Di antaranya adalah yang diriwayatkan Ath
Thobroni dengan sanad hasan sebagaimana yang dikatakan oleh Al 'Iroqi. Dan
para perowinya adalah para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al
Bukhori dan Muslim atau salah satunya) sebagaimana yang dikatakan oleh Al
Haitsami. Dan hadits ini dinyatakan shohih oleh Al Albani.

ا
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712kumpulan yang engkau sebtrt Aku dl tengahtengah mereka).

Maka hendaknya yang menjadi prinsip kita dj sini -- semampu
kita — adalah: [Marilah duduk berdzikir bersama kami untuk
menambah iman sesaat].713

selain itu semua — supaya bahtera itu sampai ke
daratan yang aman, ke neger! keselamatan, kita harus terns-

melantunkan do'a kepada Al Hannan Al Mannan.

Namun

714

712 Dirjwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad shohih sebagalmana yang dikatakan
oleh Al Mundziri. Sedangkan Al Haitsaml berkata: Hadits ini pa٢a perowlnya adalah
para perowl yang dlpakai dalam kltab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim atau salah
satunya), selain si "Fulan", dia ini tsiqoh. luga diriwayatkan oleh Ahmad dengan
sanad shohih sesuai dengan syarat Al Bukhori dan Muslim.

713 Diriwayatkan oleh Al Bukliori secara mu'aUaq dari perkataan Mu'adz bin Jabal ٠٠
Al Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata: Sanad yang mu'allaq tersebut
disambungkan oleh Ahmad dan juga Abu Bakar dengan sanad shohih kepada
Al Aswad bin Hilal. Ia berkata: Mu'adz bin Jabal berkata kepada saya: Marilah
duduk berdzikir bersama kami untuk menambah iman sesaat. Dan dalam riwayat
keduanya juga disebutkan: Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan kepada seseorang
dari saudara-saudaranya: Marilah duduk berdzikir bersama kami untuk menambali
iman sesaat! Maka keduanyapun duduk berdzikir dan memuji kepada Alloh ta'ala.
Sedangkan dalam kitab Kasyful Khofa disebutkan bahwa ini diriwayatkan dengan
sanad hasan dari Ibnu Rowahah٠٠

714 Ini telali tsabit sebagai salah satu nama Alloh, lain halnya dengan "Al 'Allam" karena
sanadnya setelali diteliti dlo'if.
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...ادحمندعاء

BERDOA KEPADA
ARROHMAN ...

؛موالكإلىفاقتكوجودفیھبئھدوئأوقاتكخط

؛ھثاًكرالدءاولكربالشدائدعندلھلثة١سقجیبسئاًأنقن)ف
یسأللمتن)بل،(الدعاءعنعجلتنأغحزاباس)و،(الذخاةفي
ا(ءلیھیغغئالفھ

إن)و،(زوجلراًنسألفإنما؛فثستكھرأحذحثمقتىإذا)ف
هللافإن،الئسغحتىشيءكل”هللاسنوا)ف؛(شيءیقعاقلنھالهللا

لھ

.(یقیسرلمییئزهلمإنوجلعز

هللاأنوعلمو،باإلجابةموقنونرنتمهللادءو)-فدعوتمفإن
مسللماألرضماكل)إذ؛(غافلقبقلفرعندعاةیستجیبال

،(مثتھاالسوءمنعنھضزنىأوإیاھاهللاآتاهإالبدعوةیدعو

إالرحمقطیعةوال،إثمفیھالیسبدعوةیدعومسلممنما)بل
لھیذخزھاأنوإما،دعوقھلھیفجلأنإنا:ثاللبدإحدىبھاأعطاه

!!سفیرإذأ:قالل،مثنھاالسوءمنعنھیغرفأنوإما،اآلخرةفي

.اغألئي|ىل

دعونقد:یقولیئجللمماألحدلثمستجاب)إذ؛قئجلوال
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.(ليیسجبفلم

وأوزان،الكقانسبععنكوذغ،(المدحتجت)الذيربكوامدح
سوىما؛وننالدعاءمنالجوامعیستحبIكان)فقدالئرائین

.(ذلك

اآلخرةوفيحسنةالدنیافيآتناربا:بھایدعودعوةأكثنكان)و
.(النارعذابوبناحسنة

،هللاستخارثھآدمابنسعادةقین؛االستخارةعنتتكاسلوال
فياالستخارةصحبھئثئمكان1الحكیمالمربيأنویحكغیك
.القرآنمنالسوریعئمھمكمااألموركلھا

؛بخیرإالأنفسھكم،>قذعوال)فغضبتممھماوذاكھذاوبعن
.(تقولونماعلىیؤئنونالمالشكةفإن

فإذ):لھبقولھIعمرمثلإلیكIالنبيیرشدأنأحببتوإن
.!قؤؤأئك....(فافعلصتغغزلكأناستطعت

وال،اھقذیناماأنتلوالللھم١]بكاھاوذزاقكلسائكویئھج
.{وحعقةقنؤعآربظمادءوا)فدعوتموإذا،[صلیناوإال،قطمنقنا

:لألزماتمحربینبسالحینفتساحنصیحنيثئمعثا١كذوإن

األذكارأوراقفيمنھاقیتمالكلحثثوقد،األعظمهللاسم-
.بوقتاالمقیدةغیر
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iكأصحارتجابأنعسى،أحدعلیھیثلبعلممتمرصاحعمن
.'الى

Saatsaat terbaik bagimu adalah saat-saat dimana engkau
memberikan kesaksian bahwa dirimu sangat membutuhkan kepada
pelindungmu, Alloh.

؛

؛
ل

715

Maka (barangsJapa Ingin Alloh mengabulkan do’anya
ketlka dalam keadaan gentlng dan susah, maka hendaknya la
memperbanyak do’a pada saat lapangji®, dan (orang yang paling
lemah Itu adalali orangyangberdo’asaja tldak mampu).'؛' Bahkan
(barangslapa tldak mlnta kepada Alloh nlscaya Alloh akan murka
kepadanya).

؛

718

Maka (apablla salali corangkalian berangan-angan hendaknya
la berangan-angan yangbanyak,karena sesungguhnya dla Itu tengali
memlnta kepada Robbnyajis, padahal (sesungguhnya bagl Alloh Itu
tidak ada yang besar).720 Maka (memohonlah segala sesuatu kepada
Allol, lilngga tall sandal sekallpun. Karena sesunggulinya jlka Alloh
tldak memudalikannya nlscaya tldak akan mudah baginya).

!

721

715 Dari Al Hikam Al 'Atho-iyyah.
716 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan Abu Ya'la, dan dinyatakan shohih oleh Al Hakim

dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Dan dinyatakan hasan oleh Al Albani.
717 Hadits ini sanadnya hasan. Al Mundziri berkata: Hadits ini sanadnya )ayy/d qowiy.

Sedangkan Al Haitsami berkata: Hadits ini para perowinya adalah para perowi yang
dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim atau salah satunya).

718 Diriwayatkan oleh Al Bukhori dalam Al Adab Al Mufrod, juga At Tirmidzi dan Al
Baihagi. Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al Albani. sedangkan Al Hafidh di dalam
Fathul Bari mengisyaratkan hal-hal yang menguatkannya.

719 Al Albani berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdu bin Humaid dengan sanad
shohih sesuai dengan syarat Al Bukhori dan Muslim.

720 Diriwayatkan oleh Muslim.
721 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Al Haitsami berkata: Hadits ini para perowinya adalah

para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim atau
salah satunya) selain si Fulan, dia ini tsiqoh. Sedangkan riwayat Ibnus Sunni dalam
'Amalul Yaumi Wal lailati, sanadnya)yy/'d. Namun Al Albani menyatakannya dlo'if
dalam Dlo'if Al Jam؛'. Dan dalam sebuah riwayat berbunyi:

-؛
١

I

،انقبعإذانعنھشسعیسألھحتىكلھاحوايأوحاجتھرثھأحذحملیسأل

الماخیسألھوحتى
:

Hendaknya salah seorang di antara kalian meminta kebutuhannya atau seluruh

؛
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Maka jika kalian berdo’a, (berdo’alah kepada Alloh dengan

penuh keyaklnan akan dlkabulkan. Dan ketahullah sesungguhnya

A»0h Itu tldak mengabulkan do’a orang yang hatlnya lalal).

Karena (tldak seorang musllmpun dl muka buml Ini yang berdo’a
dengan suatu do’a kecuall Alloli akan mengabulkan do’anya
atau memallngkannya darl keburukan yangserupa dengannya).

Bahkan (tldaklaf, seorang musllm berdo’a dengan suatu doa
yang tldak mengandung unsur dosa atau memutus liubungan

kekerabatan, kecuali Alloli pastl member! kepadanya salali satu
darl tlga hal: Alloli akan segera mengabulkan do’anya, atau
Alloh akan menylmpan pahalanya untuknya dl harl klamat, atau
Alloli akan memallngkannya darl keburukan yang serupa dengan

do’anya. Para sahabat bertanya: Kalau begltu klta perbanyak

do’a?؛! Rosulimenjawab: Alloh leblh banyak lagl).

7،n

723

724

Dan jangan tergesagesa, karena (do’a salah seorang dl
antara kalian Itu akan senantlasa dlkabulkan selama dla tldak
tergesa-gesa, dl mana dla mengatakan: Aku telah berdo’a tap!

kebutuhannya kepada Robbnya, sampai sekalipun meminta tali sandalnya
apabila putus kepada RobbNya, dan sampai meminta garam sekalipun.
Diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dan Al Haitsami berkata: Habits ini para perowinya
adalah para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan
Muslim atau salah satunya) selain si Fulan, dia itu tsiqoh. Sedangkan Al Hafidh
dalam Fathul Bari mencantumkan riwayat At Tirmidzi dengan tanpa komentar.
At Tirmidzi sendiri berkata: Hadits ini ghorib. Dan dia menyebutkan bahwa
riwayat yang mursal itu lebih shohih. Sedangkan dalam Al Afiadits Al Mukhtaroh
yang ditahqiq oleh Duhaisy dikatakan bahwa yang benar adalah mursal dan
bahwa para perowinya tsiqoh, dan dia mengatakan tentang riwayat At Tirmidzi:
Hadits ini sanadnya hasan.
Dan hadits ini dinyatakan dlo'if oleh Al Alban؛.

722 Diriwayatkan oleh AtTirmidzi dan yang lainnya. Menurut penelitian Al Munawi hadits
ini dlo'ifi Akan tetapi Al Mundziri dan Al Haitsami berkata tentang sanad Ahmad:
Hadits ini sanadnya hasan. Sedangkan Al Hafidh mencantumkannya dalam Fathul
Bari dan menggunakannya sebagai dalil. Sedangkan A! Mubarokfuri mengisyaratkan
bahwa hadits ini kuat. Sedangkan Al Albani menyatakannya sebagai hadits yang
hasan ١؛ ghoirihi.

723 Ibnu Hajar be^ata: Hadits ini hadits shohih diriwayatkan oleh At ^ îdzi dan Al Hakim.
724 Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, dan para perowinya adalah para perowi

yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhori dan Muslim atau salah satunya)
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami. Hadits ini juga dicantumkan
dalam Fathul Bari dan tidak dikomentarai apa-apa oleh penulisnya. Dan hadits ini
dinyatakan shohih oleh Al Albani.
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belum dlkabulkan).725 Dan pujilah Robbmu yang (senang dengan
pujlan).726 Dan tin^alkan sajak-sajak para dukun, dan nada-nada
bicara orang-orang yang car! perhatian. Karena (NabJIitu senang
dengan do'a yang simpel, dan

i

121

Dan (doa yang paling banyak bellau panjatkan adalal,: Wahal
Robb kaml berllah kaml kebalkan dl dunla, kebalkan dl akherat
dan lindungllah kam! darl slksa neraka).

ة

728

أ
أ
أ Dan janganlah kamu malas melakukan istikhoroh, dan di

antara keberuntungan anak Adam itu adalah ketika dia melakukan
Dan cukuplah bagimu sebagai pelajaran

اً
ا

ق 729istikhoroh kepada Alloh.
bahwasanyasangpendidikyangbijaksana|itu mengajari istikhoroh
kepada para sahabatnya dalam segala urusan sebagaimana beliau

أ
I

٠؛
730mengajarkan surat Al Qur’an.i

؛
1

Dan setelah ini semua, seberapapun marah kalian Uanganlah
kalian mendo’akan dir! kalian kecuall yang balk-baik, karena
sesungguhnya para malalkat Itu mengamlnl apa yang kalian
katakan).731

؛
725 Muttafaq 'alaih.
726 Diriwayatkan oleh Ahmad, An Nasa-i dan Al Hakim.. Para perowi yang terdapat pada

salah satu sanad Ahmad adalah para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih
(Al Bukhori dan Muslim atau salah satunya). Akan tetapi hadits ini dinyatakan dlo'if
oleh Al Albani. Namun dalam Shohih Al Bukhori dan Muslim terdapat hadits yang
berbunyi:

أ

ا
1

نفهمدحفلذلك،هللاضالبذخةإیھ أأحذال و
Tidak ada seorangpun yang lebih suka pujian daripada Alloh, oleh karena Itu
Alloh memuji diri -Nya sendlri.

727 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al Hakim, dan dia menyatakannya sebagai hadits
shohih dan disetujui oleh Adz Dzahabi. Sedangkan An Nawawi berkata: Hadits ini
sanadnyajayyd.

728 Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhori, Muslim dan Abu Dawud.
729 Diriwayatkan oleh At Tirmidzi, An Nasa- ؛ dan Ahmad, dan sanadnya hdsan

sebagaimana yang dikatakan oleh IbnuHajar. Akan tetapi Al Mundziri mengisyaratkan
bahwa hadits ini dlo'if, dan la menukil pendapat At Tirmidzi dalam menyatakan
dlo'ifriya hadits ini. Sedangkan dalam sanad riwayat Ahmad terdapat seorang rowi
yang muqorib yuktahu haditsuhu sebagaimana yang dikatakan oleh Al Haitsami.
Sedangkan Al 'Iroqi berkata: Hadits ini tidak shohih sebagaimana yang dinukil Asy
Syaukani dalam Nailul Author. Sedangkan Al Albani menyatakan hadits ini dlo'if.

730 Diriwayatkan oleh Al Bukhori.
731 Diriwayatkan oleh Muslim.
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Dan jika kamu ingin menjad؛ seperti orang yang Nab؛I
sarankan kepada sahabat 'Umariketika bersabda: (Maka kalau
blsa bagalmana caranya agar dla memohonkan ampun buatmu,
lakukanlah)... maka berbaktilah kepada .!bumu؛

Dan hendaklah ؛؛ sanmu dan seluruh anggota badanmu
senantiasa mengucapkan [ya Alloh kalau lah bukan karena-Mu
tentu kami tidak mendapat petunjuk, tidak bersedekah, dan tidak
sholat).733 Dan apabila kalian berdo'a maka {berdoalah kepada
Robb kalian dengan tunduk dan llrlh}734.

Danjikaengkaumaumendengarnasehatkumakapersenjatailah
dirimu dengan dua senjata yang sudah teruji dalam mengfiadapi
masa-masa kritis:

-Nama Alloh yang paling agung. Dan aku telah mengumpulkan
buatmu nama-nama Alloh yang paling agung tersebut yang tsabit ,
dalam Al Adzkar Ghoirul Muqoyyadah Bi Waqtin.

-- Amalan sfiolih yang istimewa yang tidak ada seorangpun yang
tahu. Barangkali dengan itu do'amu akan dikabulkan seperti kisah
orang yangterperangkap dalam goa.

732

؛'
?

.ؤ

أ

i

735

-؛
732 Mengisyaratkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

؛
عابنأویس”:لھیقالرجلخیرالتابعین t

Sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama "Uwais bin 'Amir".
Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Abu Qotadah bahwa 'Umar berkata:
Saya telah mendengar Rosululloh m bersabda:

والدةلھ،درھمموضعإالمنھفبرأبرصدهكان...عامربنأویسعلیكیأتي
فافعللكيستغفرأناستطعتفإن،ألبؤههللاعلىلوأقسم،بھابر

إ

Akan datang kepadamu "Uwais bin 'Amir" ... dia terkena kusta ialu dia sembuh
kecuali sebesar dirham. Dia memiiiki seorang ibu yang dia berbakti kepadanya.
Seandainya dia bersumpah atas nama Alloh, pasti Alloh kabulkan sumpahnya.
Maka kalau bisa bagaimana caranya agar dia memintakan ampun buatmu,
lakukanlah.

733 Muttafag 'alaih. Ini adalah syair yang dilantunkan Rosul m pada saat memindahkan
tanah ketika menggali khondaq, sampai-sampai tanah itu menutupi rambut dada
beiiau٠٠

734 Al A'rof: 55
735 Engaku bisa dapatkan hadits tentang ini dalam Shohih Muslim no. 2743 Bab Kisah

Orang Yang Terperangkap Dalam Goa.

1
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الختامیسلغا
KASTURI PENUTUP

ج-ل١

إ
ن
إ

األصیلبسیمابتھعمالتاألغصانھذه

الرحیلوقتدنا قد:الشسمقالتا^وخیج

Dahandahan telah membungkuk ...
bersamaan dengan terpaan angin sepoj-sepoi sore hari ...

sementara sinar mataharj telah mengatakan: ...

lelah tiba waktunya untuk berangkat ...
* * * * * * *

اللقاءهللافيكان

الدعاءفلیتاًقغاب

التقینایومیااًس

؟أینالعھدذاكأین
Wahai saudaraku d ؛ saat kita bertemu ...

Sungguh itu pertemuan karena Alloh ...

Di manakah saat-saat seperti itu, di mana? ...
Telah berlalu dan yangtersisa hanyalah do'a ...

* * * * * * *
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البراقألملى۶صبراًأس

وبانثھیاكاناانفصثثإذا

جاريوالدھعأسعىقذة

عیوفيسالتوماقلبيبحثى

قلبينیرانھیجتدمألك

القوافيعندإخوتيأراكم

نیجمیلعھنناسننكر

واألسبالمحبةوغیا

خیانویأتینيوككركم

:جوابيویقظعھا؟أتنساھم

!)و*/)األعماقبسائرقحال

التحاقاًیھھمسويأال

بافيوالشوقللغوىكالنا

!عناىفينحوروحكفروس

التحاجروالتآفيفيودمي

المرافيبالغاًأقھىوفاة

باحراقالضارثآلنوتلك

البراقرغمطیفكمویبنى

وفاقأسمىفيوماعشناه

باشتیاقلألحبةوقھبف

:الغالقیومالىیعاودني

!؟رفافيأشبىقرىھل!رویدك

:اوقافيحناياهافيئألن

؟الجخافيلغیرھموھل:فقك

Saudaraku, bersabarlah atas pedihnya perpisahan ...
Kita memang saling menjauh akan tetapi rasa rindu ini akan tetap
ada ...
Apabila jasadjasad kita terpisah dan menjauh ...
Namun ruhku akan terus memeluk ruhmu ...

Engkau tepaskan kepergianku wahai saudaraku dan air matapun
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mengalir ...
Sementara air matakujuga berlinangan di kelopak mata ...
Hatiku menangis dan mataku tidak mengalirkan air mata ...
Sebagai bentuk kesetiaan yangsampai pada puncaknya ...
Air matamu mengobarkan api di dalam hatiku ...
Dan api itu telah member! isyarat untuk membakar ...
Aku meiihat kalian saat-saat santai ...
Khayalan-khayalan terhadap kalian itu terus hadir meskipun kita
sudah berpisah ...
Kami akan terus mengingat kenangan-kenangan bersama kita
dengan baik ..

Dan apa yang kita rasakan saat hidup bersama dalam puncak
kebersamaan ...
Kita hidup dalam kecintaan dan persaudaraan ...
Kita ucapkan kerinduan kepada kawan-kawan yang kita cintai ...
Aku ingat kalian sementara khayalan datang kepadaku ...

lerus-menerus sampai hari perjumpaan, hari kiamat ...
Akankah kamu lupakan mereka? Jawabku langsung menyahut: ...
Sabar, apakah kamu mengira aku akan melupakan kawan-

kawanku?! ...
Berputarlah dalam relung hatiku sebuah suara ...
Berucap berulang-ulang dalam perasaan-perasaannya yang lembut

Tidakkah kamu berniat menyusul mereka ...
Jawabku: Adakah selain mereka aku akan menyusul ...
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...القولالقماعوید9
BINASALAH KATAKATA

YANG SEPERTI CORONG736

،ليبداماھذا

والثة،الشیطانومنفميخطاًیعتكنوإن،هللاصواباًقیئیلقفإذ]
.[بريائنورسولھ

وواتیم،آلنانتك،دینكهللاسقؤدع):صنوقبكاتيليفقل

.(حفظھشیئاًاسثؤؤعإذاهللا)ألة؛(غتلك

الخیزلكوؤئز،ذنبكوعثر،التقوىهللازؤدك):لبعضناونثل
(كنتحیثما

،

Ini yang nampak bagiku.

[Jika benar maka itu dari Alloh danjika salah maka itu dariku dan
dari setan, yang mana Alloh dan RosulNya berlepas diri darinya].

)

736 Diumpamakan dengan corong maksudnya adalah perkataan yang tJdak mengandung
kebajkan sama sekal؛. In؛ adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan para
perowinya adalah para perowi yang dipakai dalam kitab Ash Shohih (Al Bukhorj dan
Muslim atau salah satunya ), kecuali satu orang yang dinyatakan tsiqoh oleh Ibnu
Hlbban. Sedangkan sanad Ath Thobroni adalah hasan sebagimana yang dlkatakan
oleh Al Haitsami. Sedangkan Al Haitsami dan Al 'Iroqi berkata: Hadits ؛n؛ sanadnya
jayyid . Hadits ini dicantumkan oleh Al Albani dalam Shohih Al Jam؛'.

737 Kata-kaka yang bagus ini diucapkan oleh 'Abdulloh bin MasUd ,ءل diriwayatkan
oleh Abu Dawud dan At Tirmidzi, dan At Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan
shohih.

أ
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Maka ucapkanlah kepadaku dengan lisan yang jujur: (Aku ؛
titipkan kepada Alloh agamamu, amanahmu dan penutupan

Karena (Alloh Itu Jlka dltltlpl sesuatu past! Dla akan
؛

738amalmu).
menjaganya).739

Danإ mari kita sama-sama salingmengucapkan kepada sesama
kita: (Semoga Alloh membekallmu takwa, mengampunl dosamu
dan memudahkan kebalkan baglmu dl manapun kamu berada).740

!
::

؛
4

؛ ؛

إ

ة
:
أ

أ

738 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At Tirmidzi. Ini adalah riwayat yang shohih
dari Ibnu j'Umar٠bahwasanya apabila ada seseorang yang hendak bepergian،a mengatakan kepada orang tersebut: Mendekatlah؛ supaya aku meiepas
kepergianmu dengan kata-kata yang dahulu diucapkan Rosululloh shollalluhu 'alaihi
wa sallam kepada kami saat melepas kepergian kami].

739 Hadits ini dinyatakan oleh Ibnu Hibban, sanadnya jayyid, dan dinyatakan
shohih oleh Al Albani.

74٥ Diriwayatkan oleh Al Hakim dan At Tirmidzi, dan ini adalah hadits hasan. Hadits ini
disabdakan oleh Nabi m kepada seseorang yang mengatakan kepada beliau: Aku
akan bepergian, maka bekalilah aku. ؛

؛
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...فقداذالزحیل
TIBA SAATNYA PERGI ...

؛إ
إ

الكتابفيمنيالحظ

كتابيیغناًالذيلیثفیا

،قبلىفالباألنبیاءئلخقأنعى،معفیىشھادةفارزقنياللھفي

الشھادةالثھسألتن)فإن!وأبیروا،الدعاءھذاعلىأتنویتن

.(فراشھا>ماتئنالشھداءمنازلهللا4بصدق

اكفيمنيالبدوبلى

الحسابمنبالخالصليدعا

ا سیبى

؛

؛ا
؛٠

Tulisanku ini akan tetap ada di dalam kftab ...
Sementara tanganku akan flaneur di dalam tanah...
Duh andai saja orang yang membaca kitabku ini ...
Mendo'akanku agar seiamat dari perhitungan hari kiamat ...

Ya Alloh karuniakanlah kepadaku mati syahid di medan perang,
dengan begitu semoga kita digabungkan dengan para Nabi sehingga
jasad kita tidak hancur.741 Juga kepada orang yang mengamini do'a

!

741 Ibnu 'Abdil Barr memasukkan orang-orang yang mati syahid ke dalam golongan
para nabi dalam hal tidak rusaknya jasad mereka sebagaimana yang dinukil oleh
Al Hafidh dalam Fathul Bari. Sedangkan Az Zurqoni menyebutkan perkataannya
dalam syarah Al Muwatho' nya 2/115: "Diriwayatkan bahwa jasad para Nabi dan
para syuhada' itu tidak dimakan oleh bumi. Dan cukuplah sebagai bukti bagimu
riwayat yang menyebutkan bahwa para syuhada' Uhud itu ketika dibongkar setelah
46 tahun jasad mereka, yakni bagian-bagian ujungnya, masih tembbt". Hal itu

ditegaskan.ااب;. oleh Al Munawi ketika membahas hadits:

...الجمعةیومأیسمأقضبمنإن
Sesungguhnya di antara yang paling utama dari har؛-ha٢i kalian adalah hari
jum'at ...
Dan dia menukil beberapa contoh seperti Hamzah, Ibnu Harom, Ibnul Jamuh dan
para syuhada' Uhud, semoga Alloh meridloi mereka semua. Akan tetapi dalam

؛؛؛؛
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إ
ini.Dan optimislah!! Karena sesungguhnya (Barangsiapa memohon
kepada Alloh mat! syahld dengan tulus niscaya Alloh akan
menghantarkannya pada kedudukan para syuhada, walaupun d!a
mat! d! atas ranjangnya).742

kitab "Ad Dibaj" karangan As Suyuthi disebutkan nukllan berbagai pendapat
tentang apa yang dimaksud da ٢؛ hidupnya pa٢a syuhada' itu. Ia menukil dari
Abu Hayyan bahwasanya kami menyaksikan jasad para syuhada' rusak. Dan
dalam syarahnya terhadap Sunan An Nasa-i 434/ ia menukil perkataan Al
Baihaqi bahwasanya para syhada' itu jasadnya hancur.
Dan sepertinya untuk mengkompromikan hal ini memang ada di antara para
syuhada' itu yang dimuliakan dengan keutuhan jasad mereka, dan bahwasanya
mat؛ syahid tu؛ adalah faktor yang paling memungkinkan untuk menempati
kedudukan tersebut daripada amalan-amalan kebaikan lainnya. Inilah yang
nampak benar bagiku, oleh karena tu؛ saya katakan: "Semoga ..."

742 Diriwayatkan oleh Muslim dan Al 'Arba'ah (Abu Dawud, An Nasa-i, At Tirmidzi dan
Ibnu Majah). Sedangkan hadits:

یصدقكهللاقشذقإن
Jika kamu tulus kepada Alloh niscaya Alloh akan mengabulkan ketulusanmu.
.. diriwayatkan oleh An Nasa-i dan Al Hakim. Dan ini adalah hadits shohih yang
disabdakan Nabi m kepada seorang badui yang ikut berperang bersama beliau

' lalu si badui itu mengembalikan jatah ghonimahnya sambil berkata: Bukan
untuk ini aku mengikutimu! Akan tetapi aku mengikutimu suapaya aku kena
panah di sini --- sambil menunjuk kepada kerongkongannya --- lalu aku mat؛
dan masuk surga. Maka Nabi ھبج pun bersabda:

یصدقكهللاقضدقإن
Jika kamu tulus kepada Alloh niscaya Alloh akan mengabulkan ketulusanmu.
Tidak lama kemudian kaum muslimin bangkit untuk kembali memerangi musuh.
Lalu si badui tadi dibawa kepada Nabi dalam kondisi terkena anak panah tepat
pada bagian yang dia tunjuk sebelumnya. Maka Nabi pun bertanya: Apakah ini
si badui tadi? Para sahabat menjawab: Ya. Rosul m. pun bersabda:

قصنقادلھ,ضذؤ

Dia tulus kepada Alloh maka Allohpun kabulkan ketulusannva .

Kemudian si badui itu dikafani menggunakan jubah Nabi lalu diletakkan di
depan dan NabiI pun menyolatkannya.

٠١١
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Sebarkanlah kebaikan dengan tanpa mengubah susunannya, dan 

do'akanlah penutisnya. 
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